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Sammanfattning

frågorvissauppdrag överregeringensfick jag att1997 omHösten se
bakgrundMotden.tillsynenochuppgifter överdesssocialtjänstlagen,

förändringarekonomiskaorganisatoriska ellerochlagändringardeav
bl.a.förslag lämnasskulle1990-taletundersamhälletskett i omsom
ochsocialbidragmellansambandetkonstruktion,ochstrukturlagens

tillsynenoch överfinansieringsocialtjänstenstrygghetssystem,övriga
socialtjänsten.

för-lämnatilluppdragetutvidgades äventilläggsdirektiv attGenom
skainvandrareäldreför vissatrygghetenekonomiskahur dentillslag

utredningenåt1998decemberiregeringenuppdrogVidareutformas.
analyseraochanhörigstödetreglering atttydligareövervägaatt aven
störda.psykisktstöd tillochvård, servicetillsynenieffektiviteten av

sak-funnitssekretariatetförutomharutredningsarbetetstöd iSom
och intresse-myndigheterdepartement,Fleraochkunniga experter.

enighetråderdelenTillrepresenterade.varit störstaharorganisationer
yttrandensärskildadockdelar harvissaIläggs.förslagde somom

lämnats.

socialtjänstenförprinciperGrundläggande

skettharuppgifterÖversyn socialtjänstenssocialtjänstlagen ochav
värderingarochmålsättningargrundläggandeutgångspunktenmed att

gällerDetdirektiven.iligga fast. Dettaskasocialtjänstenför anges
denochperspektivetförebyggande attdethelhetssyn,principerna om

kommu-förförutsättningarnatillvara. Menskaenskildes tasresurser
social-tillförarbetenaannorlundadagi än närverksamheternala är

ansvarsfördelningsåvälgällerutarbetades. Det1980:682tjänstlagen
tillhänsynMedförhållanden.ekonomiskaorganisatoriska ochsom

hel-begreppetanalyseraskälfunnitutredningen närmaredetta har att
successivtvårdsektomcentralt begrepphar varit närhetssyn, ettsom

reformerats.har
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När socialtjänstreforrnen genomfördes i början 1980-talet innebarav
helhetssynen uppbrott från denett traditionella socialvårdens arbets-
metoder med dess uppdelning på olika funktioner. Helhetssynen inne-
bär individs totalaatt situation och omgivning ska beaktasen i skilda
behandlings- och servicesammanhang. För underlätta sådant för-att ett
hållningssätt skulle huvudansvaret för socialtjänsten ligga på nämnd.en
Socialtjänstens indelning i verksamhetsnivåer individinriktade, all--

inriktademänt och strukturinriktade insatser- också uttryck förettvar
det inflytande helhetssynen hade, liksom socialtjänstlagens karaktär av
ramlag.

Sedan år 1992 har kommunerna frihet själva utformastor sinatt
nämnd- och förvaltningsorganisation. Det inte längre obliga-är t.ex.
toriskt ha Socialnämnd.att Att ansvarsfördelningen mellan landstingen
och kommuner förändrats under 1990-talet har också bidragit till orga-
nisatoriska förändringar. Helhetssynen organisatorisk princip harsom
därför inte tyngd tidigare.samma som

Trots detta utredningenär den uppfattningen helhetssynattav en
med fokus på den enskildes behov fortfarande grundläggandeär ut-en
gångspunkt för det sociala arbetet. Socialtjänsten ska ha brettett per-
spektiv på enskilda människors situation, problem och Detresurser.
gäller förstå den enskildesatt situation förhållandei till det samman-
hang och den omgivning han eller hon ingår i eller del Deärsom en av.
stödinsatser behövs ska också på sådant den enskildesättsom attges
kan tillvara och utvecklata sina Principen till-att taegna resurser. om

den enskildes alltså fortfarandeägervara giltighetegna storresurser
liksom principen det förebyggande perspektivet i socialt arbete.om

Socialtj struktur och konstruktion

Under utredningsarbetet har socialtjänstlagens struktur och konstruk-
tion ingående diskuterats och analyserats. Den slutsats utredningen
kommit fram till densammaär socialtjänstkommitténs SOUsom
1994:139, nämligen socialtjänstlagens grundläggandeatt struktur och
konstruktion inte bör förändras.

Dess grundläggande karaktär ramlag ska alltså behållas. Deav
främsta skälen för detta denär karaktärenatt öppna på bestämmelser i

sådan lag förutrymme tillämpningenatt denen till såvälger anpassa av
omständigheterna i det enskilda fallet till samhällsutvecklingensom
och huvudmannens inflytande.

Men socialtjänstlagen ingen renodladär ramlag. innehållerDen
också bestämmelser styrandeär och formella till karaktär.sinsom mer

haAtt sådana bestämmelser i ramlag har ibland ifrågasätts med hän-en
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regeringensfrånBehovälvbestämmandet.kommunalatill detvisning
vil-vissgenomdrivaochframhållasärskiltsidariksdagensoch enatt

Värdenellerför vissaskyddsärskiltskapaellerjeinriktning ett personer
denföruttryckockså detta ärfinnas. Menalltiddockkommer att
börDetlagstiftningen.uttryck itillkommerdemokratiska process som

fördelardeochramlagsteknikentillanledning övergei sig attinte ge
begränsad.styrningdetaljerad ärinslagenså längeden avger

ochambitionerövergripandesocialtjänstenramlag förEn angersom
till vissastödetochsocialtjänsteniVerksamheter gruppermål för vissa

framförföredraänstutredningensocialtj attenligtalltså ensamhälleti är
tillämpningenmöjligheterlagsådan attEndetaljreglering. anpassager

nackdelarocksåfinnsdetMenförutsättningar.ochlokala behovefter
likvärdighet,bristandemeddvs.olikatillämpas sätt,lagensåsom att

utvärderingochuppföljningtillsyn,aktivlandet. Endelarskildai av
nackdelar.sådanaoch utjämnamotverkakan

socialbidragsärskild lagEn om

Social-ändåbörkonstruktion göras.socialtjänstlagensiförändringEn
delfortsättningsvisvisserligen även avskabidragshanteringen envara

bestämmel-föreslårutredningen attverksamhet,socialtjänstens men
social-lyftssocialbidrag utbistånd formiekonomiskt uravomserna

socialbidrag.särskild lagioch reglerastjänstlagen omen
underSocialbidragetförslagsådantför är attskäletfrämsta ettDet

Antaletstöd.ekonomiskttillfälligtkaraktär per-sin1990-talet mist av
underflerdubblatsharsocialbidragberoendelångvarigtär avsomsoner

utveck-ocksåtyderkonjunkturlägetOberoendedecennium.detta av
kommersedantiotal attför årmänniskor varafler än ettpålingen att

kanSocialbidragetbehov.varaktigasocialbidrag förberoende merav
socialarenodladetillkopplingfå pro-förväntasocksådå svagareen

arbetsmarknadpåfotfästebristandetillkopplingdessmedanblem,
försörjningspro-människorsalltsåblirförstärks. Detutbildningeller

tillalternativlösningargenerellafokus. Merstår iblem somsom
förkostsammaalltförsiktkortpååtminstonetordesocialbidrag anses

alternativ.reellaatt vara
socialbi-förespråkatlänge attharverksamhetsföreträdareMånga

ocksåarbete. Detta ärsocialtfrån övrigtskiljsorganisatorisktdraget ut
Norden.utanförländerivanligt

social-särskild lagförhinderingethelhetssynpå är omKravet en
värderingar,grundläggandedefastslå somviktigt attbidrag. Det attär

social-uttryck itillkommerocharbetesocialtjänstensförgäller som
socialbidra-förgiltighetska hafortfarandeportalparagraf,tjänstlagens
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målin-Dessutom föreslås bestämmelse,övergripandeget. angersomen
riktningen för lagens tillämpning.

skyddsnätetSocialbidraget det ekonomiskaoch skaär ytterstavara
för medborgarna. uppgift för socialtjänsten iEn viktig är näraatt sam-
verkan med arbetsmarknadsmyndigheter stödjaoch försäkringskassor
enskilda efter förmåga för familjs försörjning.sin och sinatt ta ansvar

tillSocialbidraget ska finns möjligheterträda in det inte några andranär
försörjning. individu-upprätthålls dag kravet påDenna princip i genom

behovsprövning. ocksåell fyller funktion och ska gällaväl sinDen
framöver.

fall uppfattatsDen individulla behovsbedömningen har i vissa om
restriktivåldersrelaterad. särskiltExempelvis finns det skäl haatt en

förhållning vad gäller socialbidrag till ungdomar. Samhällets insatser
positivamänniskor bör områden stödjerkoncentreras påunga som

attityder till och möjligheter till egenförsörjning.ger
rättighets-Bestämmelserna för Socialbidraget föreslås utformas som

medbestämmelser. överklagasBeslut socialbidrag ska alltså kunnaom
gällerförvaltningsbesvär. dag ochi huvudsak fallet redan iDetta är

För socialförsäkringsfönnåner.även
upphör. skaBegränsningen till socialbidrag for akut tandvård Det

möjligt få socialbidrag också för tandvård.attvara annan

vårdEn fordrar särskildsamlad lag och översynom omsorg en

Äldreomsorg för be-används iblandinget entydigt begrepp. Det attär
regle-teckna de sociala för socialtjänstlagensinsatser äldre isom ryms

formring. det också samlande begrepp för olika iMen insatserär ett av
ochvård omfattar både allmännaoch till äldre. dåDetomsorg som ges

medicinska Iindividinriktade insatser och såväl sociala insatser.som
tvådenna betydelse reglerasäldreomsorgen verksamhetär avsomen

samla delagar, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Att
ochsärskild vård-bestämmelser reglerar äldreomsorgeni dag isom en

Underhar framförts alternativ.omsorgslag i olika sammanhang ettsom
analyserats. Menutredningsarbetet har möjligheterna till sådan lagen

olikaprincipielltsocialtjänstlagen och och sjukvårdslagen harhälso-
särskildstrukturer och konstruktioner. förändring riktningEn i mot en

förändringvård- och omsorgslag komplex och omfattandeså attär en
den fordrar särskild översyn.en
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Ändringar i och omredigering socialtjänstlagenav

uppgifterI socialtjänstlagen regleras isocialnämndens motsvarande
omfattning ekono-tidigare med undantag behovetsamma som avav

miskt stöd till till vård-grundläggande försörjning. Ekonomiskt stöd
och behandlingsinsatser socialtjänstlagen.ska alltså enligtprövas

förändringar förNågra det gäller uppgifter verkasocialtjänstensnär att
enskildasmänniskor ska ha goda levnadsförhållanden förochatt svara

behov upplysningar, råd, vård föreslås i principstöd, ochav omsorg
ochinte. Likaså kvarstår bestämmelserna barnreglerarsom omsorg om

ungdomar, åtgärder föräldre och med funktionshinder ochpersoner
missbrukare. behöver socialtjänstlagen redigerasDäremot Detta ärom.

följd social-såväl denna utrednings förslag regleringenen av om av
bidraget och änd-vissa preciseringar socialtjänstlagen tidigarei som
ringar gjorts i lagen under lopp.årenssom

Rättssäkerheten för enskilde förstärksden

harsocialtjänstlagen införs bestämmelse enskildeI denatt somen om
ska habehov behandlingstöd och hjälp, service, vård, ochav omsorg

rådertill bistånd behovet inte kan tillgodoses på Deträtt sätt.annatom
också frågor människorssamstämmighet enskilda rätt-stor attom om
säkerhet ska ska utformasden enskildes rättssäkerhetHurväga tungt.
finns tid,det dock skilda uppfattningar vilka också varierar överom,
mellan uppfattningar.olika samhällssektorer och mellan skilda politiska

vilkaHur rättssäkerheten kommer till uttryck beror slutligen alltid på
avvägningar mellan skilda intressen viljor.ochgörssom

skett lederoch analys utredningensDen prövning inomsom ram
fram socialtjäns-till ställningstagandet den enskildes ställning inomatt

Även bestämmel-få materiellamåste särskilt skydd. lagensten ett om
verlcningsfullt iskydd för alltidi sig den enskilde, det inteär ärettser

det offentliga.individuella fallet för dethävda lagens mening motatt
ska därför för enskildaDet i alla situationer möjlighetfinnas atten

kunna dettaöverklaga biståndsbeslut forvaltningsbesvär. Förgenom
olikatalar särskilt socialtjänsten vänder till märmiskor,sigatt som av

skäl kan ha svårt hävda offentliga debatten.sin i denrättatt

och ska lika för allavara-

Socialtjänstlagen rättighetska-ska alltså innehålla bestämmelse av
raktär för tillgodose Alla medborgareenskildas behov insatser.att av

till stöd.berörs lagen ska då också skydd ochha rättsom av samma
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Utredningen kan inte finna skälnågra sig för någrautmönstraattvare
individers behov stöd och hjälp bara för de hänförs till någon sär-attav
skild eller för ha olika regler för olika slags insatser.attgrupp

Genom stödet enskilde tillfdrsäkras levnadsnivåska den skäligen

Nivån på biståndet har kopplats till begreppet skälig levnadsnivå. Men
med ledning detta begrepp ska barainte nivån på biståndet, utanav
också vilken form insats kan komma fråga,i bestämmas. Det ärav som
inte möjligt tydligt skilja nivån från innehållet skäligadenatt utan att
levnadsnivån blir uttryck också för kvaliteten och föri insatsenett
vilken ambitionsnivå kan rimlig enskilt falli varje motsom anses vara
bakgrund rättighetsbestämmelsens syfte.av

En bestämmelse detta slag, dvs. tillförsäkra den enskildeattav en
skälig levnadsnivå, ska kunna användas förutsättningarna för-även om

Överändras samhällsutvecklingen. tiden ändrade ekonomiskagenom
och andra förutsättningar, liksom metodutveckling, medför ändra-som
de arbetsfonner, kräver generell utformning tillåter flexibelen som en

Ävenuttolkning och användning. nackdelarna tillmed såväl nivåom en
innehåll allmänt hållen bestämmelse kända utredningen iärsom ser

dag inget bättre alternativ för säkerställa den enskildes behovatt av
stöd lag föreskriveni individuell till för livsföringeninsats iän rätten
vissa fall.

Rättigheter och de kommunala resurserna

Både den lagen socialbidrag och den reviderade socialtjänst-nya om
lagen innebär utökade möjligheter överklaga för den enskilde.att

båda lagarnaFör ska enligt utredningens uppfattning gälla det iatt
det enskilda fallet ska rimliga hänsyn till kommunens Eko-tas resurser.
nomiska restriktioner legitimt vidintresse ska få inär vägasett som
beslut bistånd.om

Stödet anhöriga/närståendeför förtydligas i socialtjänstlagen

sambandI med förändringarvissa gjordes socialtjänstlagen åri 1998att
infördes bestämmelse stöd för anhöriga vårdar närstå-en ny om som
ende långvarigt sjuka, gamla eller funktionshindrade. Dettaärsom
skedde tillägg deni paragraf 5 reglerar social-§ SoL,ettgenom som
tjänstens uppgifter. Anhöriga och andra närstående omfattande ochgör
mycket betydelsefulla vidinsatser vården äldre sjukaochav personer.



SOU 1999:97 Sammanfattning 19

Att stödja dem detta arbetei så viktigt det bör särskiltär att vara en
reglerad skyldighet för kommunen det. föreslårUtredningengöra attatt
detta sker paragraf införs socialtjänstlagen, där skyl-iattgenom en ny
digheten förtydligas.

Målet för anhörigstödet trehövdat.enligt utredningens meningär
första handlarDet visa anhörigvårdarna samhällets uppskattning,attom

det andra medverka till anhörigvårdares livskvalitet derasär att trots
vårdåtagande och det tredje förebygga utbrändhet. dettaIär att
sammanhang det viktigt framhålla skyldigheten för kommu-är att att

stöd får bli eller upplevas anhöriga.inte krav på Detattnerna ge som
får heller innebära behov vård ochinte medatt personer av omsorg

Ömsesidighetenkänner krav på vård anhöriga. förtro-iatt ta emot av
endet vårdtagare vårdgivare kan betonas.inte nog-

Särskilda för främja i detstimulansmedel metodutvecklingenatt
sociala arbetet

form social rådgivning stödTidiga insatser i och personligt är cent-av
framgångsrikt viktigtrala inslag i effektivt och socialt arbete. Det ärett

främjar fortsatt metodutveckling dettaregering och riksdag inomatt en
för-område. Socialstyrelsen får uppdragkan ske iDetta attattgenom

dela särskilda stimulansmedel.

levnadsnivåBegreppet skälig fyller väl sin funktion

omfattatUtredningsuppdraget uppgiften analysera begreppethar att
skälig behandla frågan dendet med hänsyn tilllevnadsnivå och då om

förmöjligtenskildes rättssäkerhet kommunernaär utrymmeatt ge mer
lokalt anpassade lösningar.

för alla for-skälig levnadsnivå innehåll och nivåerBegreppet avser
utfärdabistånd, bara ekonomiska. Socialnämnden kaninte detavmer

biståndsbedöm-rekommendationer eller riktlinjer vägledning vidtill
skäligvad den betraktaningar i kommunen är att somom som egna
gällerlevnadsnivå. gäller med deDetta undantag preciseringar somav

för försörjningsstödet. grundläggande betydelseMen begreppets anges
finnsi socialtjänstlagens portalparagraf. vilka riktlinjerOavsett som

skeenskild fall alltidmåste prövning till bistånd i varjerättenen av
utifrån den enskildes behov.

levnadsnivårättsvetenskaplig undersökning begreppet skäligEn av
socialtjänstlagen motsvarande begrepp har nyligeninom och i LSS pre-

Efter konstaterarha gått igenom domarRegeringsrättenssenterats. att
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författaren det från början begreppet skälig levnadsnivå haratt vaga
preciserats domstolens avgöranden det gäller socialbidragnärgenom

förinte andra former bistånd. Utredningens efterslutsatsmen av en
samlad analys lagen i sin nuvarande utformning kommunernaär att ger

betydande för lokalt anpassade lösningar. dettaett måsteutrymme I
också ligga domstolarna i valet mellan olika instanser ska haatt att

in kostnadsaspekter biståndsinsatserväga varandra.när vägs mot

örsörjningF

Sambandet mellan Socialbidraget och övriga trygghetssysten ska, enligt
direktiven, analyseras utifrån övergripande förändringar i samhället
under l990-talet, särskilt det gäller förändringar de statligainär trans-
fereringama. förslagDessutom ska lämnas hur individ- och famil-om
jeomsorgen kan förändras så den bättre med denatt stämmer överens
avsedda funktionen främst stödja enskilda med individuellt bi-att ett
stånd föranlett tillfälliga sociala eller ekonomiska problem.ärsom av

Förslagen får inte medföra de offentliga åtagan-att sammantagna
dena utökas. Om detta kostnader bör utredningenäven noteras attavser

kunnatinte lägga förslag kostnadskonsekvenser för denutansom,
offentliga sektorn, påtagligt minskar socialbidragsberoendet. be-Detta

i huvudsak på socialbidragets kostnadseffektivitet dess träff-ror genom
säkerhet och den individuella behovsprövningen.

Socialbidraget under 1990-talet försörjningskällaen-

Under 1990-talets första år fördubbladessju kostnadema, i reala ter-
för socialbidraget. Under tidsperiod fördubbladesänmer, samma mer

den andel hushåll under flera år beroende socialbidrag.som var av
Socialbidraget fungerar därmed inte längre enbart ett ytterstasom
skyddsnät, har betydelse för många människors försörjning.utan stor

huvudsakligaDen förklaringen till detta utvecklingen arbetsmark-är
naden med hög arbetslöshet särskilt bland invandrare och ungdo-nya

Att många bland dem lyckadesinte etablera sig på arbetsmark-mar.
naden medförde i desin inte omfattades de försäkringartur att av som
byggts till skydd för den enskilde vid arbetslöshet och sjukdom.upp

offentligaDen sektorns budgetssituation till följd proble-svaga av
deni svenska ekonomin i början l990-talet bidrog också till attmen av

socialbidragskostnadema ökade. Staten tvingades bl.a. sänka nivåerna i
socialförsäkringssystemet samtidigt kommunerna ökade brukarav-som
gifterna, särskilt inom barnomsorgen. Till detta korn skattepolitikenatt
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lades i början 1990-talet. Växlingen från direkt till indirekt be-om av
skattning kom missgynna hushåll lågamed inkomster.att

förtjänarDet påpekas utvecklingen socialbidragmed ökadeatt att
brutits under de förtvå åren. Kostnaderna socialbidragsenaste var en
miljard kronor lägre år 1998 jämfört med år beror främst1997. Detta

den förbättradepå arbetsmarknaden, kommunernas möjligheter attmen
kräva deltagande kompetenshöjande hafti åtgärder kan också vissen
inverkan.

uppgifter frånAV samstämmiga kommunföreträdare detär unga
förhållandevis förutsättningar fått arbete,människor med goda som

medan många andra fortsatt beroende för försörj-socialbidrag sinär av
ning. gäller särskilt invandrare.Detta gruppen nya

Ett långvarigt beroende socialbidrag riskerar påverka denattav
enskildes och förmåga försörja det ekono-motivation sig själv. Omatt
miska uteblirutbytet arbete höga marginaleffelcter ellerav genom om
den enskildes kunskaper och färdigheter ökar riskeninte utnyttjas att

till utanförden enskilde sig liv arbetsmarknaden.ettanpassar
Oroande detta sammanhang många barnfamiljer långvarigti är äratt

Årberoende levde sådana famil-socialbidrag. 1996 120 000 barn iav
och attityder påverkas finns skäl funderajer. deras självbildHur att

fallerOroande också inte obetydlig människoröver. är att en grupp
och socialtjänst. be-mellan arbetsfönnedling arbetslösaDe är men

döms arbetsförmedlingen förmedlingsbara och får därförintesomav
Socialtjänsteningen eller begränsad service. ofta att samma per-menar

arbetsmarknadens förfogande få delstår till och därför börsoner av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

socialbidragVägar beroendetut ur av

flerabehövs inomminska beroendet socialbidrag insatserFör att av
bedöm-förslag och depolitikområden inte bara socialpolitiken. Det

heltutredningen har socialpolitisk grund, inteningar görsom somen
bör därförkunnat andra berörda områden. Bedömningamaavvägas mot

katalog tänkbara förändringar behövernärmast överses som en som
beredas ytterligare.

introduktionsersättning för socialbidragi stället-
Utredningen föreslår det ska obligatoriskt för kommunernaatt attvara

skyddsbe-betala introduktionsersättning stället för socialbidrag tilliut
hövande tlyktingmotta-och andra omfattas det kommunalasom av

Ofta hand-gande under den tid de introduceras det svenska samhället.i
läggs det idag socialbidrag. vid handläggningen intro-Menett avsom
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detförersättningtydligt detska det ärduktionsersättningen att envara
bidrag.socialtdeltar i och inteenskildedenintroduktionsprogram ett
skulle detinfördesintroduktionsersättningbeskattadstatligOm en

introduktionstiden inteförsörjningsstödet under ärtydligarebli än att
skäldetbedömning finns över-utredningens attEnligtsocialbidrag.ett

flyktingartillersättningsådaninföralängre siktpå typväga att aven
underutbetalaskunnauppehållstillstånd. skulleDenfår permanentsom

börErsättningenandra inkomster.tvåårsperiod och inte prövas moten
ellersocialförsäkringssystemetinomtill ersättningarkvalificerainte

introduk-Enarbetslöshetsersättning.kvalifikationstid förräknas som
möjlighetflyktingamasskulle stärka attslagdettationsersättning av

relativtdetarbetsmarknaden. Men ärsvenskapå denetablera sig en
kostnadskrävande reform.

transfereringari vissaförändringar-
utredningsarbetetförberäkningar inombakgrund vissaMot ramenav

skulletransfereringarvissaförändringar iutredningenbedömer att
studiemedlenhöjasocialbidrag. Attberoendetminskabidra till att av

medstudenterAntaletförändring.sådanmed barnstuderandetill är en
saknasstudiemedelssystemdagens1990-talet. Iunderhar ökatbarn
bidragellerlånstudiemedlenutökamöjligheter extradock att genom

barnfamiljer.för
påtagligtminskasocialbidragsberoendet skullelångvarigaDet om

arbetsmarknadspolitiska åt-deltagandevid ide lägsta ersättningarna
tillersättningnivå påskillnader iidaghöjdes.gärder Det storaär

Mångaåtgärder.arbetsmarknadspolitiskaolikadeltar ipersoner som
försörjning.sinklarasocialbidrag forkompletterandesöka atttvingas

väljaoffentligaanvändning attdåligtordeDet resurseravvara en
dendelarfleraregelmässigtsåförsörjningssystemetnivåer i att av

enskildshandläggningvidförvaltningenoffentliga enavengageras
verksamhet.andekompetenshöjellerstudiervidförsörjning annan

mångaförförsörjningssituationenförsämrades1990-ta1etUnder
haskullebostadsbidragetbarndelenhöjning ibarnfamiljer. En enav

med 300höjningsocialbidragskostnadema. Eneffekt pårelativt stor
återvinnastredjedeltillskullemånad änkronor genomenmerper

socialbidragskostnader.sänkta
iMensocialbidrag.medbekostasbör inteAvgifter för barnomsorg

stället försker isåinnebärriktlinjertillämpas attkommunervissa som
tidi-striderbarnomsorgsavgift. Detta motfår nedsatthushållet enatt en

Socialstyrelsen. ärBarnomsorgenfrånrekommendation numeragare
saknarrekommendationsådanochutbildningspolitikendel enaven

s.k.förutskickade regeringenvårpropositionlagstöd. åretsIdärför en
socialbi-ocksådetframhållavillUtredningenmaximitaxereforrn. att ur
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dragssynpunkt finns behov sänkta avgifter för barnomsorgen. Därförav
det väsentligtär förslagetatt maximitaxa utformas på sådant sätt attom

det in marginaleffektemaväger för hushåll med låga och mycket låga
inkomster.

Också vidgad användning lönesubventioner skulle enligten ut-av
redningens bedömning kunna minska det långvariga socialbidrags-
beroendet. För närvarande ökar lönebidragsanställningar möjligheterna
för med nedsatt arbetsförmåga, och vissa arbetshandikappade,personer

få anställning på denatt marknaden.öppna Våren 1999 drygt 50var
000 anställda med lönebidrag, vilket ökning jämfört medärpersoner en
år 1997. Men denna utveckling har inte inrymt den Varitgrupp som
långvarigt beroende socialbidrag, dvs. i regel harav storapersoner som
svårigheter på arbetsmarknaden oftast varken ärmen
arbetshandikappade eller har nedsatt arbetsförmåga.

Utvidgade kriterier för anställning med lönesubvention skulle kunna
spela viktig roll för underlätta introduktionenatt på arbetsmark-en
naden. Kriterierna skulle andra de gäller förän lönebidrag tillvara som
arbetshandikappade. Det klart uttalade syftet skulle den ärattvara en
övergång till ordinarie arbetsmarknad. Bristande kunskaper i svenska
kan sådant kriterium.ettvara

samverkan resultat, ytterligare incitament behövsger-
hjälpAtt och stödåtgärder till enskild genomförs på samordnatetten

viktigt för det ledasätt är ska till resultat.att Många försök medavsett
samverkan har genomförts detoch sannoliktär samverkan mellanatt
den offentliga sektorns skilda delar minskar socialbidragsberoendet.
Men det kan och bör förgöras stimulera samverkan. Så kanattmer

arbetsförmedlingsnämndernast.ex. roll utvidgas och utvecklingsgaran-
utvidgas till flertin omfatta kategorier. Redan idag haratt nämnderna
uttryckligt inomett för utvecklingsgarantin. Enansvar ramen annan

uppgift förär individuell handlingsplanatt Detatt upprättas.ansvara en
utmärker utvecklingsgarantin gränsöverskridandet mellanärsom ut-

bildning, personlig utveckling och arbete. arbetslösesDen idéer står i
och får möjlighetcentrum utvecklas. Det naturligt arbets-att är att

fönnedlingsnämndema får utökat i linje med inomett ansvaretansvar
för utvecklingsgarantin.ramen

Det bör möjligt för kommun ordna försörjning viaattvara en en
särskild aktiveringsersättningi stället för socialbidrag till personer som
deltar i aktiveringsprogram ordnas kommunen eller kommu-som av av

i samverkan med arbetsförmedlingen. Detta idag inte möjligtnen är
enligt principen likabehandling kommunallagen.i Ersättningensom
nivå bör bestämmas respektive kommun. Det bör också möjligtav vara

samordna utbetalningen medatt försäkringskassan.t.ex.
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Organisation och metoder vid socialbidragshandläggning harav
betydelse för kostnaderna

Flera studier under år har visat socialbidragskostnaderna inteattsenare
enbart beror strukturella faktorer.på kommunerna organiserarHur
handläggningen och vilka arbetsmetoder ocksåtillämpas spelar insom
och kan förklara del socialbidragskostnader mel-variationema ien av
lan skilda kommuner. frågor bör uppmärksamhet iDessa ökadägnas
kommunerna.

Ekonomisk trygghet for vissa äldre invandrare m.fl.

Bland följd låg har svårtmänniskor till eller ingen pension attsom av
försörja återfinns hög åldersig de kommit till Sverige vid relativtsom
från länder utanför och beviljats uppehållstillståndEU permanentsom
enligt kap. utlänningslagen. 1998:702 4 § Enligt tilläggsdirektiv Dir.
ska förslag lämnas deras ekonomiska utfonnas.till hur trygghet ska

tillförsäkra bosatt äldreFör den i Sverige och år eller65äratt som
föreslås äldreförsörjningsstödgrundläggande försörjning in-att etten

förs. ska regleras i särskild lag och finansierasDet staten.en av
ochGrundläggande krav ställs på äldreförsörjningsstödet somsom

påverkat utformningen detär att

bygger på krav på bosättning,-
gäller lika för alla,-
innebär individuell behovsprövning,en-
tillförsäkrar den enskilde skälig levnadsnivå,en-

hjälpförmån trygghets-har karaktären social änav en snarare en-
förmån och

enkelt administrera och kontrollera.är att-

demförsörjningsstöd till äldre inte tänkt kompenseraLagen är attom
väljer använda ålderspensionssystemets möjlighetersig attattsom av

Äldreför-pensionsutbetalningama efter personliga önskemål.anpassa
sörjningsstödet ska heller inte kunna utnyttjas för kompenseraatt ett

pensionsbestämmel-tidigt eller partiellt enligt de möjligheteruttag som
för. förhindra detta undantagsbestäm-För måsteutrymme attserna ger

ellermelser fastställas. har tillgodoräknatsDen inte pensionsrättsom
pensionspoäng har reducerats grund eller hon intepå hanattvars av

betalat sina avgifter fullt ska heller ha till äldreförsörjnings-inte rättut
stöd.
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Äldreförsörjningsstödet föreslås administreras Riksförsäkrings-av
verket och de allmänna försäkringskassoma. Ansökan stöd skaom
lämnas personligen till försäkringskassan, både och beslu-prövarsom

ärendet. Stöd kan beviljas för högst tolv sammanhängandetar må-om
nader. tid därefter krävsFör ansökan.en ny

På kort sikt beräknas kostnaderna för äldrestödet uppgå till 700
miljoner kronor. Samtidigt beräknas kommunernas socialbidragskost-
nader minska med 500 miljoner kronor. På något längre sikt beräknas
ytterligare kostnader på mellan och40 200 miljoner kronor till-att
komma. Finansieringsförslag har presenterats.

Socialtjänstens finansiering

I utredningens uppdrag ingår analysera eventuella behov för-att attav
ändra principerna för socialtjänstens finansiering för få till ståndatt en

långsiktig stabilitet i inom socialtjänstensmer resurserna omsorgsom-
råden. Några konkreta förslag läggs inte fram finansie-det gällernär
ringsfrågoma. diskuteras behovetDäremot förökat statligtettav ansvar
socialbidragskostnadema.

Ett generellt finansiellt stöd

En grundläggande förprincip bidrag till kommunerna destatens är att
inte riktas särskildtill någon verksamhet. Skälet för detta uppfatt-är
ningen kommunala verksamheter bedrivs bättre och effektivareatt om
de så långt möjligt lokalpolitiska överväganden bakgrundstyrs motav

mål formulerats nationell nivå. Därför finns det heller ingenav som
statlig finansiering direkt riktad till socialtjänsten. viktigt skälEtt annat
för generella statsbidrag de bättre överblick och kontrollär att enger

den samlade kommunala verksamheten.över
kommunalaDet statsbidrags- och utjämningssystemet består treav

delar; invånarbaserat statsbidrag, långtgående inkomstutjämningett en
och kostiiadsutjämning. förstnämndaDet innebär knappt 6 000atten
kronor invånare lämnas till kommunerna. Inkomstutjäirmingenper
medför omfördelning medel mellan kommunerna på åttaen av ca
miljarder kronor. Kostnadsutjämningen ska utjämna strukturella be-
hovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna. ska i principDe
neutralisera kostnadsskillnader kommunerna själva inte kansom
påverka. finnsDet delmodeller15 kostnadsutjämningeninom där bl.a.
individ- och familjeomsorgen liksom äldreomsorgen ingår.
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statsbidragriktadeVissa

generella finan-denstatsbidragriktade attförekommer trotsfallvissaI
medmotiveras attbidragenriktadegrundprincipen. Desieringen är

intefinansieringsformergenerellaspeciellasåverksamheterna attär
Andraflyktingmottagandet. ärdettaexempel på ärlämpliga. Ettanses
kommu-däråtgärder,arbetsmarknadspolitiskaforstatsbidragriktade

utbild-särskildamedocharbetsgivare,rollcentralhar somennerna
kunskapslyftet.bl.a.förningsinsatser vuxna,

behovsutvecklingochmellanKopplingen resurs-

ochregeringenförmellan representanteröverläggningarVid årliga
Där-är.hur resursutrymmetsektorvarjeför stortbedömskommunerna
ingasådanautjämningssystemenochstatsbidrags-det iñnns somemot

behov-tillformekanismerverkande attautomatiskt resursernaanpassa
kommunaladetdelen irörligaautomatisktendaDensutvecklingen.

påökaskattebasen. Fördärför att resursernañnansieringssystemet är
kommu-ellerstatsmakternabeslutsärskildaalltsåkrävssätt avannat

statsbi-generellatill deanslagethöjabeslutsjälva, attt.ex. omnerna
kommunala skattesatsen.denhöjabeslutochdragen attom

föränd-mellansambandnegativtfinnsdetbl.a.innebär ettDetta att
Ävensocialbidrag.behovetiförändringarochskattebaseniringar av

följerintefamiljeomsorgochindivid-övrig sammabehoven inomom
samhälls-detmånvissde ipåverkassocialbidragen avmönster som

liknandehärocksådetSannolikt finns etttillståndet. nega-ekonomiska
gällerdetsocialbidrag. Närochskattebasmellansambandtivt som
kort-någrasvårtdäremotdet atthandikappomsorgema ärochäldre- se

harIställetbehovsutveckling.ochskattebasmellankopplingarsiktiga
behovsutvecklingen.påpåverkankraftigfaktorerdemografiska en

socialbidragen ärförkostnadernahuvudsakligen pro-somDet är
dentidsperspektiv. Ikortarestabila ide inte ettärblematiska attgenom

förutsegårtydliga attföljer mönsterinstabilitet intedennamån som
planeringsförutsättningar.kommunernasförsämras

börsocialbidragskostnadernaförstatligtökatEtt ansvar
övervägas

förpådelabör ansvaretoch kommunernaskälfinnsDet statenatt
skälfrämstsocialbidragen. Det treför ärkostnaderna somivariationer

utredningenförslagmed desambandharförstadetta. Detförtalar som
andraDetsocialbidragen.lagregleringengällerdetframlägger när av
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skälet det samband mellan trygghets-starka finns det statligaär som
tredjeoch kommunemas för socialbidragen och detkostnadersystemet

socialbidragskostna-variationema ekonomin fâr effekter föriär att
dema.

kanfinns olika modeller för hur delat ekonomisktDet ut-ett ansvar
ochförhandlingarformas, riktade statsbidrag, formaliseradet.ex. en

förhandlingar.kombination med formaliserade Den"särskild påse" i
underlättaför förförstnämnda modellen medför risker insatseratt att

socialbidragsberoende bli självförsörjande inte prio-för långvarigt att
andramed modell fördelarna.Nackdelarna denna Deriteras. överväger

mellansåväl för- nackdelar, där kopplingentvå modellerna har som
tyd-kostnader för socialbidragen och statsbidragenkommunernas är

ligast den sistnämnda.i

Samverkan och gemensamt ansvar

frågorna finan-uppfattning socialtjänstensutredningensDet är att om
del handlar detill oväsentlig samordningsiering inte resurserom av

verksamhets-offentliga aktörer. Socialtjänstensfinns hos flerasom
verksamhet.statlig landstingskommunal Enområde såvältangerar som

tillgängligatill effektiv degod samverkan bör leda användningen av
resurserna.

undersamhället 1990-talet har dock kommit inne-Utvecklingen i att
sektorn för för-fördelningen inom den offentligabära ansvaretatt av

otydligare. Utredningens bedömningsörjningsfrågoma har blivit ettom
socialbidragskostnadema denför skaökat statligt motsesansvar

bör öka för denförutsättningarnabakgrunden. delatEtt attansvar
delar ska uppfatta försörjningsfrågomaoffentliga sektorns olika som

gemensamma.
bedömasäldreomsorgen måsteProblemen på lång finansierasiktatt
lösningarfinansieringsproblem bör bl.a.Detta mötasstora. genomsom

finansierings-Därför offentliga ochmåste de styr-som ger resurser.
ochvidareutvecklas, inriktning på samverkanmedsystemen gemen-

till försörj-så de bidrar till goda förutsättningarsamt att attansvar, ge
för yrkesaktiv ålder.ning arbete befolkningen igenom
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socialtjänstenTillsynen över

länsstyrel-ochSocialstyrelsensocialtjänsten utövasTillsynen över av
skaDetillsynen.föroperativadetharLänsstyrelserna ansvaretserna.

fullgördentillochlagentillämpning attsocialnämndensfölja seav
ändamålsenligtuppgifter på sätt.sina ett

socialtjänstengäller är atttillsynsroll detSocialstyrelsens när sam-
ocksåStyrelsensocialtjänsten. strävarutvärderaochföljaordna, upp

tillsynssystemenhetligautvecklalänsstyrelsernasamråd medefter iatt
direktadethar vidare ansvaretSocialstyrelsentillsyn.förstruktureroch

sjukvården.ochhälso-för tillsynen över
tillsynenuttalatsammanhangolika atthar iriksdagochRegering

tillsy-alltframförgällereffektiviseras. Detbehöversocialtj änstenöver
funk-psykiskamedtillstödetochäldreomsorgenöver personernen

inriktastillsynskarpareefterlystharSocialutskottettionshinder. somen
ikvalitetensäkraoch pårättssäkerhetoch attlaglighetfrågorpå om

givitocksåharRiksdagen1996/97:SoUl3.bet.ochvården omsorgen
påläggaskantillsynenbörden övervägatillkänna enregeringen att om

sjukvår-ochhälso-såväl socialtjänstenförmyndighetoch somsamma
organisation.slagkraftigareskapasåför påden sättatt en

förtydligasTillsynsbegreppet

andraklart motinte avgränsatenhetligt. Det ärintetillsyn ärBegreppet
betän-dettautvärdering. Iochuppföljningsåsomnärliggande begrepp

rättssäker-kontrollbetecknaförtillsynanvänds begreppet attkande av
iTillsynen görsverksamheter.ochindividärendenlaglighet iochhet

konti-Uppföljningbestämmelser. ärochmåltill lagensförhållande en
verksamheter.vissadataproduktionregelmässigellernuerlig omav

iverksamhetenresultatetvärderaochanalyseraUtvärdering är att av
uppgifterpåbl.a.grundasUtvärderingenmål.fastställdatillrelation

tillsyn.ochuppföljningfrån
kon-klargöra handlarsocialtjänstlagenenligttillsyn omFör attatt

iverksamheterochindividärendenrättssäkerhet iochlaglighettroll av
be-iinnebördenföreslåsbestämmelserochmåltill lagensförhållande

kontrollomfattaocksåskaLaglighetskontrollenlagreglerad.bligreppet
kvalitetssystemfungerandevälfinnsverksamheternadet i ettattav

kvalitetssäkring.förreglermed
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Socialstyrelsen ska ha vägledande roll i tillsynen överen
socialtjänsten

Inom för utredningsarbetet har olika organisatoriska alternativramen
för få samordnadatt tillsyn socialtjänstöver och hälso-en ochmer
sjukvård skisserats och analyserats. Varje sådant alternativ har för-sina
och nackdelar. Utredningen inte bereddär i detta sammanhang före-att
slå så omfattande omorganisation den statliga tillsynenen soci-överav
altjänsten och hälso- och sjukvården all tillsyn dessa verksam-att över
heter samordnas.

Den lösning utredningen föreslår bygger i stället på denatt nuva-
rande ordningen behålls tills vidare. Länsstyrelserna alltså operativtär
ansvariga för tillsynen socialtjänstenöver och Socialstyrelsen operativt

föransvarig hälso- och sjukvården. Men för åstadkomma bättreatt en
samordning ska Socialstyrelsen ha tydlig vägledande roll vid tillsy-en

socialtjänsten. Det innebär styrelsen ska ha formellnen attav rätt atten
länsstyrelsemasstyra tillsynsverksamhet på sådant reellsätt att en sam-

ordning i praktiken kan ske. Detta framförär allt viktigt det gällernär
tillsynsinsatser inom boendefonner för äldre, bostäder med särskild
service för funktionshindrade och hemtjänst för äldre och medpersoner
funktionshinder. På så det möjligtsätt är tillgodose önskemålenatt om

samordna tillsynenatt socialtjänstenöver och hälso- och sjukvården.
Såväl kommunen eller den enskilde vårdgivaren vårdtagaren kansom
möta statlig tillsynsgiupp.en gemensam

Tillsynsinstrumenten ochutökas förstärks

Utredningen föreslår också författningsregleradatt möjlighet fören
länsstyrelserna inspektera allatt verksamhet inom socialtjänsten införs.
Dessutom ska länsstyrelserna möjlighet meddela föreläggandenatt
för avhjälpa missförhållanden.att När tillsynen gäller sådana verksam-
heter där sociala och medicinska insatser parallellt ska Social-ävenges
styrelsen kunna forelägganden.ge

Utan vårdtagarnas medgivande får inspektioner inte ske i deras bo-
städer. Vårdrum vid kommunala och enskilda sjukhem liksom irum
andra boendefonner eller bostader med särskild service räknas som
vårdtagarnas bostäder, varför samtycke lcrävs. Men detta torde knap-

vålla några problempast i praktiken. Om den enskilde själv på grund av
fysiskasitt eller psykiska tillstånd inte kan lämna sitt medgivande kan

anhörignära eller god sannolikt bedömaen hur den enskildeman
skulle vilja ha det han eller hon själv kunde bestämma.om
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möj-Redan dag har länsstyrelserna med stöd socialtjänstlageni av
eller och beslutaligheter utfärda förelägganden, med vite,utanatt om

enskilddet regiförbjuda verksamheter gäller sådana drivs inäratt som
eller boende drivs kommunen.också i hem för vård Dennamen som av

socialtjänstområdetmöjlighet föreslås utvidgas till gälla helaattnu
verksamheternas driftform. skulle det lättareDet göra attoavsett

samband medkomma till med missförhållanden uppdagas irätta som
och bo-besök eller inspektioner vid särskilda boendefonner för äldre

före-för funktionshindrade. Föreläggandetstäder med särskild service
tillsynsmyndighetenslås också kunna kombineras med vite i de fall

för föreläggandet ska bli åtlytt.det nödvändigtäratt attanser

brukarrådSärskilda inrättas

godSocialstyrelsens regionala har i dagLänsstyrelserna och enheter
totalinsikt hur tillsyn bör bedrivas. de kan inte ha sådanMen över-om

uppmärksamhetblick de alltid upptäcker vad kan kräva särskildatt som
Utredningenfrån deras sida. kan särskilda brukarråd spela roll.Här en

föreslår stödja länssty-därför särskilda brukarråd inrättas kanatt som
regionala enheter gäller bedö-relserna och Socialstyrelsens detnär att

vilka verksamheter kräver särskild uppmärksamhet från staten.ma som
ochalltså informera människors sociala situationBrukarråden ska om

angelägnalämna förslag till myndigheterna områden kan varaom som
granska.att
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Författningsförslag

Förslag till

Socialtjänstlagen 1980:620ändring iLag om

1980:620föreskrivs följande i fråga socialtjänstlagenHärigenom om
skall upphöra gälla,dels b6 §§, 69 attatt a-g

ochnuvarandenuvarande skall betecknas 7 76 h 15dels attatt
betecknasskall 12och §§, nuvarande 8 §skall betecknas 6 7 att aa

nuvarandeskall betecknas 16-18 §§,nuvarande 11-12 attatt a
skall§§, nuvarande 30-40skall betecknas 21-3120 a-28 §§ att

§§,nuvarande 47-66 skall betecknas 44-67§§betecknas 32-43 §§, att
nuvarandeskall betecknas 69-75-76 §§,nuvarande 67-68 attatt

betecknas§§, nuvarande skallskall betecknas 68-69 69 §69 att ca
skall betecknasa-70 § 71-73 §§,nuvarande 7070 attatt nu-c

betecknas 80-93 §§,varande skall71-78
skall ha följande lydelse,dels och5 10att

§§, 4925-26 §§, 32-33 §§, 35-40 44-45dels de 11att nya
skall haföre68-78 §§, rubriken ll §53-54 §§, 59 61 samt

lydelse,följande
före skall före 14,6dels rubriken attsättas närmastnärmastatt

skall före rubrikenförerubriken 7 sättas närmast närmastnärmast att
skallrubriken före 12skallföre före 16,11 närmastsättas närmast att

skallföreföre 17, rubriken 21 närmastsättasnärmast närmastattsättas
före 24,rubriken skallföreföre 22, 22 sättas närmast attnärmastatt

rubrikenföreföre skall 28,rubriken 25närmast sättas närmast att

omtryckt 1988:871.Lagen
2 1998:855,lydelse h 35, 71 §6 § 1997:740, 7Senaste aav a

1993:390b §11-12 a§§, 65 b § 1999:48, 20 718 § 1998:409, aa
4733 33 37a§ 1994:1098, 23 27 3021 § 1990:1403, 21 a

b 1997:313, 23 § 1993:1,50-52 §§, 68-71 §§, 72 75 § a
49§ 1990:53, 34§ 1987:377,31 § 1997:193, 28 3225

1998:323,§§, 1991:1667, 48 §36 § 1997:1091, 38-39 76-77
1992:1071,1997:1229, 57 §§ 1986:1186, 54 65, 72 §53 55 a

a§ 1998:615,1990:789, 61 § 1998:719, 63 § 1995:608, 6560 62§
78 § 1987:380.1991:526, 1996:140, 73-74 §§ 1998:384,66§ 71 c§ a



SOU 1999:97Författningsförslag32

föreföre rubrikerna35,före skall närmast33 nännastsättas attnärmast
skallförerubriken 47,före sättasskall 41,38 närmastnärmast attsättas

föreföre skallrubriken 50före närmast44, sättasnärmastnärmast att
före 58,före skall59 attrubriken47, sättas närmastnärmastatt

rubrikenföreskall 74,före 67rubriken attsättas närmastnärmast
rubrikernaföre 68,ställas närmastföre skall69 närmast attnärmast

skallföre 71rubrikenföre 80,ställasföre skall närmast71 nännast att a
ställasskallbföre 71rubrikenföre 81,ställas nännastnärmast att

föreskall ställasfore 72rubrikenföre närmast82, närmastnärmast att
före 87,ställasskallföre 73 attrubriken närmast84, närmastatt

rubrikenställas före 90,skallförerubriken 75 närmast attnännast
förerubrikenföreställas 92,skall närmastföre 77 närmast attnärmast

före 93,skall ställas78 närmast
41-29paragrafer 13-15 §§,införasskalldet i lagendels att nya

följande lydelse.§§, 90 §87-88§§, 79 8545 av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3
kom-vistas ifor dehar det attKommunen ansvaretyttersta som

behöver.deden hjälpstöd ochfâr det sommunen
påvilarinskränkning i detinnebär ingenDetta somansvaransvar

huvudmän.andra
mottagande1371994:omfattas lagendenfrågaI avomavsomom

den lagen.bestämmelser isärskildam.fl. finnsasylsökande
före-finns§§och 8515finns före- I§§h och 726I a

fall förvissaiskrifterfall förvissaskrifter i ansvaromansvarom
vilkenden ikommunvilkenden i änkommun än annanannan

enskilde vistas.denden enskilde vistas.

5
uppgifter hörsocialnämndensTill att

kommunen,levnadsförhållandena imedväl förtrogensiggöra
andramedsamarbeteoch isamhällsplaneringenmedverka i sam-

miljöergodaenskilda främjaochföreningarorganisationer,hällsorgan,
kommunen,i

i kommunen,socialtjänsteninfonnera om
förutsätt-främjaverksamhet och påuppsökande sättannatgenom

levnadsförhållanden,för godaningarna

3 lydelse 1997:313.Senaste
4 lydelse 1997:313.Senaste
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service,ochföroch service,för omsorgsvaraomsorgsvara
vård,ochstödråd,upplysningar,vård,ochråd, stödupplysningar,

bi-ochhjälpekonomisk annatbi-ochekonomisk hjälp annat
enskildaochfamiljertillståndenskildaochfamiljertillstånd

det.behöverdet.behöver somsom
börSocialnämnden genom

underlätta föravlösningochstöd
närståendevårdardem somsom

äldreellersjukalångvarigtär
funktionshinderhareller som

10
ellerdagverksamheterhemtjänst,börSocialnämnden annangenom

ochbo hemmaenskilde attför denunderlätta attsocial tjänstliknande
andra.medkontaktha

tjänstersocialatillhandahållaövrigti genomNämnden bör även
ellersocial jourliknande,ochsocialcentralerrådgivningsbyråer, annan

verksamhet.jämförligdärmed
Nämnden kan sär-utse en

kontaktpersonskild person
uppgiftmedfamiljeller atten

hansochenskildedenhjälpa
personligainärmaste ange-

be-enskildedenlägenheter, om
Förtill det.samtyckerellergär

år fårjyllt 15harbarn intesom
endastkontaktperson utses om

begärvårdnadshavarebarnets
bar-det. Hartillsamtyckereller

kontaktpersonår fårfyllt 15net
självtbarnetendastutses om

till det.samtyckerellerbegär

5 1998:855.lydelseSenaste

19-1630Socialtjänst2 ....de|A
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Speciella riktlinjer för
socialnämndens verksamheter

11
Socialnämnden skall genom

stöd och avlösning underlätta för
dem vårdar närstående.som

13
Nämnden kan särskildutse en

kontaktperson ellerperson en
familj med uppgift hjälpa denatt
enskilde och hans inärmaste per-
sonliga angelägenheter, denom
enskilde begär eller samtycker till
det. barnFör har jylltintesom

år får15 kontaktperson utses en-
dast barnets vårdnadshavareom
begär eller samtycker till det.
Har barnet jyllt år får kon-15
taktperson endast bar-utses om

självt begär eller samtyckernet
till det.

14
Den själv kan till-intesom

godose behov för livs-sina sin
föring eller kan få dem tillgodo-
sedda på har tillsätt rättannat
bistånd socialnämnden.av

enskildeDen skall bi-genom
ståndet tillförsäkras skälig lev-en
nadsnivå. Biståndet skall utfor-

så det stärker hans ellerattmas
hennes leva själv-att ettresurser
ständigt liv

Särskilda bestämmelser eko-om
nomiskt stöd form social-i av
bidrag finns lagen social-i om
bidrag 1999: 00.

5 Senaste lydelse 1999:48.
7Tidigare 13 upphävd§ 1997:1229.genom
8Tidigare 14 § upphävd 1997:1229.genom
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15
flyttaönskarflytta EnönskarEn sompersonperson som

tillkommun,tilltillkommun,till menannanenmenen annan
funktions-ålderdom,följdfunktions-ålderdom,följd avav

sjukdomallvarlighinder ellersjukdomallvarligellerhinder
behovvaraktigtharbehovvaraktigt etthar av om-ett av om-
ochvård-fattandeochvård-fattande omsorgs-omsorgs-

kandärför inteochinsatserkanoch därför inteinsatser
inflytt-därbosätta siginflytt- attdär utansigbosätta attutan

be-erbjuderningskommunenbe-erbjuderningskommunen
denhosfårhövliga insatser,hos denfårhövliga insatser,

sådanaansökakommunensådanaansökakommunen omom
sådanEnenligt 14insatserf En6insatser iavsessom

behandlasskallansökanbehandlasskallansökansådan som om
ibosattenskildedenibosattenskildeden varvaromsom

inflyttningskommunen.inflyttningskommunen.
hemkom-tillgodosedda ibehovsökandens ärförhållandetDet att

stycket.förstaenligtprövningvidbeaktasfår intemunen
skyldighemkommunen attinflyttningskommunen ärbegäranPå av

för be-behövaskanutredningdenmedkommunenden förrabistå som
ansökan.dömningen av

§I025
förkommunVarjeförkommunVarje ansvararansvarar

famil-tilltillgångfinnsdetfamil-tilltillgångfinns attdetatt
ellervårdföroch hemjehemellervårdföroch hemjehem

familjerochenskildaförboendefamiljerochenskildaförboende
boochvårdasbehöverboochvårdasbehöver somsom

Enligthemmet.utanför detEnligthemmet.utanför det egnaegna
vissabehovetdockskall§26behovetdockskall§23 avava

tillgodoseshem staten.tillgodoseshemvissa staten. avav

§1126
med1990:52lageni 12 §sådana hemBehovet avsessomav

lagenoch 2322vårdbestämmelser samtsärskilda ungaavom
tillgodosesskallfallvissamissbrukare ivård1988:870 avavom

förvaltningsmyndighet förcentralinstitutionsstyrelseStatens ärstaten.
vidverksamhetentillsynharochleder överStyrelsenhem.dessa

hemmen.

9 1997:740.lydelseSenaste
° 193.lydelse 1997:Senaste
" lydelse 1993:1.Senaste
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Staten kan det finns särskilda skäl för det avtal uppdra åtom genom
landsting eller kommunett inrätta och driva hematt ien som avses

första stycket.
För vård i sådant hemett förstai stycket får avgiftsom tasavses ut
den kommun begärt placeringen.av som
Bestämmelserna i24 § gäller Bestämmelserna i 27§ gäller

frågaiäven vård hemi i frågaäven vård i hemom som om som
i denna paragraf. i denna paragraf.avses avses

§1229
Socialnämnden skall Socialnämnden skall
medverka till de under-att medverka till de under-att

åriga i får25 § god åriga i 28 § fårsom godavses som avses
vård och fostran och i övrigt vård och fostran och i övrigt

uppväxtförhållanden, uppväxtförhållanden,gynnsamma gynnsamma
verka för de får lämpligatt verka för de får lämpligatt

utbildning och utbildning och
lämna vårdnadshavarna och lämna vårdnadshavarna och

dem vårdar sådana under- dem vårdar sådana under-som som
åriga råd, stöd och hjälp åriga råd, stöd och hjälpannan annan

de behöver. de behöver.som som

§1332
Ett medgivande enligt 25 § Ett medgivande enligt 28 §

första stycket meddelas första stycket meddelasav av
socialnämnden i vårdnadshava- socialnämnden i vårdnadshava-

hemkommun. Om hemkommun.nämn-rens Om nämn-rens
dens prövning gäller hem i densett prövning gäller hem ietten en

kommun, skall nämnden kommun, skallannan nämndenannan
informera och samråda med den informera och samråda med den
kommunen innan den fattar sitt kommunen innan den fattar sitt
beslut. beslut.

Ett medgivande enligt 25 § Ett medgivande enligt 28 §
tredje stycket och samtycke tredjeett stycket och samtyckeett
enligt 25 femte§ stycket med- enligt 28 § femte stycket med-
delas socialnärrmden deni delas socialnämndenav i denav
eller de sökandes hemkommun. eller de sökandes hemkommun.

Den nämnd har lämnat Den nämnd har lämnatsom som
medgivande enligt 25 fullgör§ medgivande enligt 28 fullgör§
skyldighetema enligt 26 I de skyldighetema enligt 29 deI

Z Tidigare 29 § upphävd 1990:53.genom
3 Senaste lydelse 1997:313
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femte28 §samtycke enligtfemte fall§samtycke enligt 25fall
socialnämn-stycket lämnatssocialnämn-lämnatsstycket avav

fullgör ikommunifullgör denikommunden i en annanannanen
skyldig-nämndendenställetskyldig-nämndenstället den

enligt 29heternaheterna enligt 26

§1433
ellerEnskildaellerEnskilda sam-personersam-personer

bedrivafår intemanslutningarbedrivafår intemanslutningar
tillsyftarverksamhet attsyftar tillverksamhet att somsom

hemtillunderårigaförmedlatill hemunderårigaförmedla
i 28i 25 avsessomsom avses

förmedlafalli vissasammanslutningarauktoriseradeför attOm rätt
1997:192bestämmelser i lagenfinnsför adoptionutlandetfrånbarn

adoptionsfönnedling.internationellom

§1535
andrafår, iSocialnämndenandrafår, iSocialnämnden
åter-36ifallåter- äni 33fall än avsessomavses asom

biståndekonomisktkrävadenförsörjningsstödlcräva somsom
enligterhållitenskilde hardenbenligt 6 §erhållitenskilde har

vill-underdet har14 §har lämnatsdet gettsendast omom
återbetalning.förmån korförskott på omensom

eller ersättning,
indragen itill den ärsom

arbetskonflikt, eller
grundpåtill den avsom

honellerhanförhållanden som
hindratsrådakunnatinte över

förfogafrån sina in-överatt
tillgångar.ochkomster

lämnatsekonomisk hjälpHar
får social-stöd 6med av g

hjälpen,återkrävanämnden om
villkorunderharden getts om

återbetalning.
återkrävaskan kommaekonomisk hjälp attBeslut somavsersom

innehållaskallBeslutetskriftligt.paragraf skalldennaenligt vara
paragrafdennaenligt utgöromständigheterden eller deuppgift somom
enskilde.denskall delgesBeslutetåterbetalningsplikten.grund för

lydelse 1997:313.Senaste
5 lydelse 1998:855.Senaste
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36§|6
Om någon oriktiga Om någon oriktigagenom genom

uppgifter eller under- uppgifter eller under-genom genom
låtenhet lämna uppgifter eller låtenhetatt lämna uppgifter elleratt
på förorsakat eko-sätt påannat förorsakat eko-att annat sätt att
nomiskt bistånd enligt b6 eller 6 nomiskt bistånd enligt 14 § ut-

§ utgått obehörigen eller med gått obehörigen eller förmedg
för högt belopp, får socialnämn- högt belopp, får socialnämnden
den återkräva vad har be- återkräva vad har betalats utsom som
talats för mycket. för mycket..ut

Om någon i fall i förstaän stycketannat uppburit sådantsom avses
ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen
borde ha detta,insett får socialnämnden återkräva vad har betalatssom

för mycketut

§1737
Stöd- och hjälpinsatser behandlingskaraktär medför kost-inteav

nadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom
beträffande underårig, ersättning för uppehället denta ut påav som
grund missbruk alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medelav av
får vård eller behandling i hem för vård eller boende eller fa-ett i ett
miljehem. Regeringen bemyndigas meddela föreskrifter den högstaom

fårersättning utför varje dag. För andra stöd-tas och hjälpinsatsersom
får kommunenän skäligangetts ersättning.ta utsom nu

Om underårig socialnämndens försorg får vård i ett annaten genom
hem det föräldrarna skyldigaän i skäligär utsträckning delta iattegna,
kommunens kostnader enligt grunder regeringen föreskriver Soci-som
alnämnden får i sådant fall uppbära underhållsbidrag densom avser
underårige.

Bestämmelserna förstai Bestämmelserna i första
stycket gäller inte frågai stycket gäller inte i frågaom om
tjänst för vilken avgift har be- tjänst för vilken avgift har be-

enligt 35stämts enligt 38stämts

38§l8
För familjerådgivning, hem- För familjerådgivning, hem-

tjänst, verksamhet för barn och tjänst, verksamhet för barn och
ungdom enligt 12 § inte ungdom enligt 17 § intesom som

stöd- och hjälpinsatser be-är stöd- och hjälpinsatser be-ärav av

6 Senaste lydelse 1997: 1091.
17Senaste lydelse 1997:313.
s Senaste lydelse 1991:1667.
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sådant boen-handlingskaraktär,boen-sådanthandlingskaraktär,
styck-andrai 20 §deandra styck-de i 20 § avsessomavsessom

ellerstyckettredjeeller 22 §stycket ellertredjeeller §21 etet
fårliknande social tjänstfårsocialliknande tjänst annanannan

avgifterskäligakommunenavgifterskäliga utkommunen tautta
kommunengrunderenligtkommunengrunderenligt somsom

får dockAvgifternabestämmer.får dockAvgifternabestämmer.
själv-överstiga kommunenssjälv- intekommunensöverstigainte

kostnader.kostnader.
med avgiftertillsammansfår inte,Avgifter för hemtjänst avsessom

till såuppgå1982:763,sjukvårdslagenochhälso-tredje stycketi 26 §
for sinamedeltillräckligaförbehållsenskilde intedenbelopp attstort

levnadskostnader.andra normalaboendekostnad ochpersonliga behov,
försäkra sigskall kommunenfastställs attavgifternaNär om-om

försämradoskäligtdrabbassambo intemake ellersorgstagarens enav
situation.ekonomisk

§1939
talanförasocialnämndenVilltalanförasocialnämndenVill

enskildersättningenskildersättning ensomomensomom
ekono-förgodvilligtbetalarinteekono-förgodvilligtbetalarinte

elleri 35misk hjälpelleri 33hjälpmisk som avsesavsessom
kom-kostnad§ eller för36kostnadeller för33 § somsoma

förstahaft enligt 37 §har§34haft enligtharkommunen munen
talanskallstycket,eller andraskallstycket,andraellerförsta

årinomväckas hos länsrätten treinomhos länsrättentalan väckas
kostnadkommunensfrån detkost-kommunensfrån detårtre

denvidväcksuppkom. TalanvidväcksTalannad uppkom.
dendomkretslänsrätt inomdomkretsinomden länsrätt varsvars

enskilde bosatt.ärbosatt.enskildeden är
ersättningsskyldigedenfår bifallas,inteersättningTalan omom

blikandennadelkostnaden eller antasåterbetala uratt avengenom
ellerövrigtlivsföring idagligaförsörjning eller sinklara sinstånd att

ersättningsanspråkettillbifallskäl talarsynnerliga motannars

9 lydelse 1997:1091Senaste
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§2040
Socialnämnden får helt eller Socialnämnden får ellerhelt

delvis efterge den ersättnings- delvis efterge den ersättnings-
skyldighet i 33 och skyldighet ochi 35som avses som avses
33a §§ 34 §första och 36 § första och andra37 §samt samt
andra styckena. styckena.

§2144
Uppdrag besluta på Uppdrag besluta påatt attso- so-

cialnämndens får cialnämndens fårvägnar vägnarges en- ges en-
dast särskild avdelning dast särskild avdelningen som en som
består ledamöter eller består ledamöter ellerersät- ersät-av av

i nämnden ärendeni i nämnden ärendenitare taresom som
ankommer på nämnden enligt ankommer nämnden enligtpå

första-fjärde25 styckena och första-fjärde och28 § styckena
denna lag, och28§ 4 6 §§, 11 § § denna lag, och §31 4 6 §§, 11

första och andra styckena, första13 och andra styckena, 13
tredje stycket,14 § 21, 22, 24, 14 tredje stycket, 22, 24,§ 21,
och26, 27 43 lagen 1990:52 och lagen 1990:5226, 27 43

med särskilda bestämmelser med särskilda bestämmelserom om
vård och 13 vård och 13 §§11 11samt samtav unga av unga
lagen 1988:870 vård lagen vård1988:870om av om av
missbrukare fall.i vissa missbrukare fall.i vissa

stycket gäller i gäller iFörsta Första stycketäven även
ärenden enligt 25 § femte stycket ärenden enligt femte stycket28 §

samtycke och beslut samtycke och beslutvägras vägrasom om
enligt 36 § föra talan enligt föra talan39 §att attom omom om
återkrav enligt återkrav33 enligt 36a

§2245
Uppdrag besluta på socialnämndens får det gälleratt vägnar när

föräldrabalken endast uppgifter följande lagrumiavse som anges
kap. föräldrabalken,1 4 §
kap.2 4-6, och föräldrabalken, dock befogenhet enligt8 9 §§ inte

9 besluta§ inte påbörja utredning eller ned påbörjadläggaatt att att en
utredning,

3 kap. och föräldrabalken,6 8
kap.6 6 andra stycket och stycket för-14 § 15 § andraa a

äldrabalken,

2° lydelseSenaste 1997:313
2 Tidigare upphävd44 § 1997:313.genom
22Tidigare 45 § upphävd 1997:313.genom



önfattningsförslag 41FSOU 1999:97

målutredare ibeslutbeträffandeföräldrabalkenkap. 19 §6 att utse
ellervårdnad, boendeoch ärenden umgänge,om

avtalgodkännandebeträffande attföräldrabalkenkap. 7 §7 omav
månader,perioderbetalas längreförunderhållsbidrag skall än tre

föräldrabalken.stycketandrakap. 16 §11
social-besluta påUppdragsocial-besluta påUppdrag attatt
hellerfår intenämndenshellerfår inte vägnarnämndens vägnar

meddelabefogenhetomfattameddela attbefogenhetomfatta att
30 §ifrågorbeslut ii 27 §beslut frågori avsessomavsessom

vadfullgöraellerdenna lagvadfullgöraeller attlagdenna att
nämndenpåankommernämndenpåankommer somsom

1947:529lagenenligt 5 §1947:529lagenenligt §5 omom
eller §barnbidrag 17allmännaeller 17 §barnbidragallmänna

under-1996:1030lagenunder-1996:1030lagen omom
hållsstöd.hållsstöd.

§2349
skyldigSocialnämndenskyldig är attSocialnämnden attär

§enligt 48slutföra utredningenligt 50utredningslutföra enaen
ärendetfatta beslut ioch ävenärendetbeslut ifattaoch även§

vis-byterden underårigevis-byterden underårige omom
gällergäller telsekommun. Detsammatelsekommun. Detsamma
enligtinlettsutredningenligtinlettsutredning om enom en

vårdoch ärendet§vård 47och ärendet50 § avavseravavser
missbrukare.missbrukare.

samtyckervistelsekommunendenintestycket gällerFörsta om nya
ärendet.utredningentill överatt ta av

53
myndighetsutövning motsocialnämndenärenden hosI avsersom

bestämmelser iföljandeskall nämnden tillämpaenskildnågon
1986:223:förvaltningslagen

muntligen,meddela sigstycketförsta14 rätt§ attpartsom en
uppgifter,delfåoch16 17 §§ rätt attparts avom en

beslut,motivering20 § avom
liknande.skrivfel ochrättelse26 § avom

och 1716iBestämmelsernaoch 17Bestämmelserna i 16
dockgällerförvaltningslagendockgällerförvaltningslagen

någonuppgifterinte rörnågonuppgifterinte rör somsom
ärendesökande iärende ettsökande i ett omannanomannan

23 lydelse 1990:53.Senaste
24 lydelse 1986:1186.Senaste
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sådant boendeett i 20 sådant boendeett i 20som avses som avses
§ andra stycket eller 21 § tredje § andra stycket eller 22 § tredje
stycket eller någon stycket eller någonom annan om annan
liknande social tjänst. liknande social tjänst.

Vad förstai stycketsägs gäller också det frågasom när är om en
ansökan eller yttrande till myndighetett i mål eller ärendeetten annan

myndighetsutövningrör enskild hos denna.motsom

§2554
Den enligt vad sägs Den enligt vadsom sägssom som som

i 54 § skall tillfälle i 53 skall§att tillfälleyttrages att yttrages
sig enligt 17 § förvaltningslagen sig enligt förvaltningslagen17 §
1986:223 har få före-rätt 1986:223 haratt före-rätt att
träde inför nämnden, inte träde inför nämnden, inteom om
särskilda skäl föranleder särskilda skäl föranlederannat. annat.

Den tillfälle sig skall underrättasatt yttra sinsom rättges attom
företräde inför nämnden.

59 §
Anteckningar och andra uppgifter i personakt tillhör social-en som

nämndens personregister skall gallras fem år efter det sista anteck-
ningen gjordes i akten. Gallring skall dock inte ske så länge uppgifter

inte har gallrats nämnden enligt andra stycket.om samma person av
Uppgifter i personregister Uppgifter i personregister

i första59 § stycket i första58 § stycketsom avses som avses
skall gallras fem år efter det skall gallras fem år efter detatt att
de förhållanden uppgiften de förhållanden uppgiftensom som

har upphört. har upphört.avser avser
Gallringen skall avslutad kalenderåret efter detsenast attvara

gallringsskyldigheten inträdde.

§266
Följande handlingar får inte Följande handlingar får inte

gallras med stöd bestämmel- gallras med stöd bestämmel-av av
i 60 första§ stycket: i första59 § stycket:serna serna
handlingar kommit in handlingar kommit insom som

eller i samband medupprättats eller i samband medupprättats
utredning faderskap, utredning faderskap,om om

handlingar kommit in handlingar kommit insom som
eller i sambandupprättats med eller i samband medupprättats

25Senaste lydelse 1997:1229.
26Senaste lydelse 1998:719.
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adoption,utredningadoption,utredning omom
kommit inhandlingarkommit inhandlingar somsom

medsambandiellersamband med upprättatsieller upprättats
placeratsharunderårighar placeratsunderårig attatt enen

förhemitagitsför ellerhem ettemottagits ieller ettemot
familje-boende, iellervårdfamilje- ettboende,eller ivård ett

hemenskilteller ihem hemenskilt annateller i etthem ett annat
hansnågontillhörintehanstillhör någoninte avsomavsom

någonföräldrar ellernågonellerföräldrar somannanannan som
honom.vårdnadenharhonom.vårdnadenhar omom

vidareskallHandlingarskall vidareHandlingar un-un-
be-enligtgallringdantas frånenligt be-från gallringdantas

hänsyn§i 59stämmelsernahänsyni 60 §stämmelserna avav
ibehovforskningenstill ettbehov iforskningenstill ett rep-rep-

kommunerurvalresentativtkommunerurvalresentativt avav
beträf-kommunerbeträf- och i övrigakommuneroch i övriga

urvalrepresentativtfandeurvalrepresentativt ettfande avett av
personer.personer.

68
förening,bolag,Ettförening,bolag, enEtt enenen

samfällighet, ellerstiftelseellerstiftelsesamfállighet, enenenen
till-individ får inteenskildtill- utanfårindivid inteenskild utan

yrkesmäs-länsstyrelsenståndyrkesmäs-länsstyrelsenstånd avav
formverksamhet ibedrivaform sigtverksamhet ibedrivasigt

avav
boende,ellervårdhem förboende,vård ellerförhem

boendeformersärskildaboendeformersärskilda
isådanamotsvarandeisådanamotsvarande avsessomavsessom

22 §ellerstycketandra§20stycket eller 21 §andra20 §
stycket,tredjestycket,tredje

hel-för visshemhel-för visshem annanannan
dygnsvård,dygnsvård,

verksam-ellerhemverksam- öppenellerhem4. öppen
begränsadundervårdförhetbegränsadunderför vårdhet enen

dygnet.deldygnet.del avav
verksamhetendärdet länilänsstyrelsenhosskall sökasTillstånd

skall bedrivas.
kommunenverksamhetsådanförbehövsTillstånd inte genomsom

utföra.enskildtillöverlämnathar atttredje stycketavtal enligt 4 § en

27 lydelse 1997:313.Senaste
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§2869
Tillstånd bedriva sådan Tillståndatt bedriva sådanatt

verksamhet i 69 § får verksamhet fåri 68 §som avses som avses
beviljas endast verksamheten beviljas endast verksamhetenom om
uppfyller kraven på kvalitetgod uppfyller kraven på god kvalitet
och säkerhet. och säkerhet.

Tillstånd får förenas med villkor betydelse för kvalitet ochav
säkerhet i verksamheten.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas,
skall tillstånd sökas.nytt

§2970
Verksamhet för vilken till- Verksamhet för vilken till-

stånd krävs enligt första69 § stånd krävs enligt 68 § första
stycket står under löpande tillsyn stycket står under löpande tillsyn

socialnämnden i den kommun socialnämnden i den kommunav av
där verksamheten belägen. där verksamhetenär belägen.är
Nämnden har inspekterarätt Nämnden har inspekteraatt rätt att
verksamheten och får inhämta verksamheten fåroch inhämta
de upplysningar och del de de upplysningar och delta detaav av
handlingar behövs för handlingar behövs försom som
tillsynen. tillsynen.

Om socialnämnden får kännedom missförhållanden enskildiom
verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn, skall socialnämndensom
underrätta länsstyrelsen det.om

§3071
Bestämmelserna i och51 Bestämmelserna i och50

52 §§ gäller i tillämpliga delar i 51 §§ gäller tillämpligai delar i
enskild verksamhet står enskild verksamhet stårsom un- som un-
der länsstyrelsens tillsyn enligt der länsstyrelsens tillsyn enligt

b69 Dokumentationen skall 76 Dokumentationen skall be-
bevaras så länge den kan så länge den kan haantas antasvaras
ha betydelse för åtgärder i verk- betydelse för åtgärder verk-i
samheten. samheten.

28Senaste lydelse 1997:313.
29Senaste lydelse 1997:313.
3°Senaste lydelse 1997:313.
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72§
personakt ihandling ipersonakt i Enhandling iEn enen

stårverksamhetenskildverksamhet stårenskild somsom
tillsynlänsstyrelsensundertillsynlänsstyrelsensunder en-en-

begärsdetskall,ligt 76 §det begärsb skall,ligt 69 § avomom
akten sådenakten så rör, snartden rör, snart somsomsomav

fördennetillhandahållasmöjligtden-tillhandahållasmöjligtsom
påavskrivningellerläsningavskrivningför ellerläsningne

eller kopia,avskriftstället eller iavskrift ellereller ipå stället
följer 81inteföljerintekopia, annatannat avomavom

71 a
denstycketenligt förstautlämnande prövasFrågor somavom

deleller någonpersonaktendenneför personakten. Anser attansvarar
yttrandemedhanskalllämnas egetbörden inte genastut,av

förlänsstyrelsen prövning.frågan tillöverlämna

73
beslutafårLänsstyrelsen attfår beslutaLänsstyrelsen att

verksam-enskildpersonakt iverksam-enskildpersonakt i enen
länsstyrelsensunderhet stårlänsstyrelsensunderstårhet somsom
skall§tillsyn enligt 76skall tasbenligt 69 §tillsyn tas omom

handhand
upphör,verksamhetenupphör,verksamheten omom

skälsannolikadet påskälsannolikapådet omom
personakten intekanintepersonakten attkan antasantas att

enligthandhasenligt kommerhandhas attkommer att
ellerlagföreskrifterna i dennaellerlagföreskrifterna dennai

meddelatsföreskrifterenligtmeddelatsföreskrifterenligt somsom
ellermed stöd lagen,lagen, ellermed stöd avav

fördenförden ansvararsomomansvararsomom
ochdetansökerpersonaktendet ochansökerpersonakten omom

behovpåtagligtfinnsdetpåtagligt behovfinns ettdet avett av
hand.aktenhand.akten tasatttasatt omom

ochmöjligtdetåterlämnas,skallpersonakt äromhändertagenEn om
Beslut istycket.förstaomhändertagande enligtförfinns skälintedet

denansökanefterlänsstyrelsenmeddelasåterlämnandefråga avavom
personakten.föransvaradeomhändertagandevid beslutet omsom

skallstycketenligt förstahandhar tagitsPersonakter omsom
akternadärden kommuniarkivmyndighetenavskilda hosförvaras

från dettvå åri minstskall bevaras attPersonakternaomhändertagits.
handharmyndighetarkivmyndigheten. Entillde kom in om ensom

3 lydelse 1998:384.Senaste
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personakt har omhändertagits har, uppgiftsom akten begärsom en ur
för särskilt fall, skyldighet lämna uppgiftenatt densamma haftsom

för akten före omhändertagandet.ansvaratsom

§3274
Tillsyn dennai lag kon-är

troll laglighet och rättssäker-av
het individärendeni kommunali
och enskild verksamhet som sva-

för uppgifter social-inomrar
tjänsten verksamhetensamt att
uppfyller de krav isom anges
7§.

§3375
Socialstyrelsen har tillsyn

socialtjänstenöver riketi utom
sådan verksamhet Statenssom
institutionsstyrelse skall svara

för.
Socialstyrelsen skall följa och

vidareutveckla socialtjänsten.
Till ledning för kommuner och
enskilda försom svarar upp-
gifter inom socialtjänsten får
Socialstyrelsen utfärda allmänna
råd.

Socialstyrelsen leder genom
föreskrifter och allmänna råd
länsstyrelserna deras tillsyni

socialtjänsten.över

§3476
Länsstyrelserna har tillsyn

den socialtjänstöver kom-som
och enskilda länetinommuner

för.svarar
Länsstyrelserna skall

32Senaste lydelse 1998:384.
33Senaste lydelse 1997:313.
34Senaste lydelse 1991:1667.
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all-tillrådochinformera ge
soci-frågor rörmänheten i som

altjänsten,
social-påsamverkanfrämja

kom-mellanområdetjänstens
samhälls-andraochmunerna

organ,
medsocialnämndernabiträda

verksamhet,råd derasi
under-Socialstyrelsenhålla

framkommervadrättad somom
tillsyns-länsstyrelsernasunder

verksamhet.

77
Social-understårDen som

till-länsstyrelsensochstyrelsens
tillsyns-påskyldigär attsyn

lämnabegäranmyndighetens
materialochhandlingar annat

läm-verksamheten samtrörsom
tillsyns-upplysningarde somna

till-förbehöver sinmyndigheten
och utvär-uppföljningellersyn

socialtjänsten.dering av
före-fårillsynsmyndighetenT
verk-fördenlägga svararsom

vadlämnasamheten att som
fårföreläggandet vitebegärs. I

sättas ut.
harTillsynsmyndigheten rätt

verksamhetinspektera somatt
till-Vidtillsyn.dessunderstår

myndigheten rätthar attsynen
ochlokalerdetilltillträde

bostä-dockandra utrymmen,
verksam-föranvändsder, som

heten.
inspektionenutförDen som
omhändertatillfälligthar rätt att

materialochhandlingar annat

35 1987:380.lydelseSenaste
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verksamheten.rörsom
Den verksamhet inspek-vars

skyldig lämna denärteras att
hjälp behövs vid inspek-som
tionen.

§3678
Om tillsynsmyndighet får

kännedom verksamhetattom
socialtjänsteninom inte upp-

fyller kraven på laglighet och
rättssäkerhet eller de krav som

och missförhåll-7 §ianges om
andet betydelse förär av en-
skildas möjligheter de in-att

de har till, får till-rättsatser
synsmyndigheten förelägga den

för verksamheten attsom svarar
avhjälpa missförhållanden I
föreläggandet får vite sättas ut.

föreläggandeEtt skall inne-
hålla uppgifter de åtgärderom

tillsynsmyndighetensom anser
nödvändiga för de påtaladeatt
missförhållandena skall kunna
avhjälpas.

Om föreläggandeett att av-
hjälpa missförhållande inteett
följs och detta allvarligtärom
får tillsynsmyndigheten helt eller
delvis förbjuda fortsatt verksam-
het.

Om föreläggande innebärett
kommunen skall till vissatt attse

verksamhet skall förbättras eller
tillskapas och föreläggandet inte

följs skall detta tillrapporteras
regeringen.

36Senaste lydelse 1987:380.
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79§
missförhållandeOm inne-ett

liv, säker-fara för enskildasbär
tillsynsmyn-het, eller hälsa får

före-föregåendedigheten utan
verk-förbjuda fortsattläggande

samhet.
första stycketBeslut enligt

verkställighetgår omedelbari

85§
efter beslutnågon efter beslut Om någonOm enen avav

socialnämnd socialnämnd ivistas i vistasannan en annanen
för hem förkommun familjehem, hem kommun familjehem,i i

sådanvård eller boende eller sådan vård eller boende eller
bostadboendefonn eller bostad boendefonn ellerav- som av-som

stycket,i andra stycket, 21 § i andra 22 §20 § 20 §ses ses
förstatredje stycket och första tredje stycket och 68 §69 §

stycket har den kommun stycket har den kommunsom som
beslutat beslutat vistelsenvistelsen ansvaret ansvaretom om
för bistånd för det enligt §det enligt 6 § socialbidrag 5samt
det behovsprövade lagen 999.00individuellt socialbidrag 1om

be- och detstöd och de individuellt bistånd enligt §14 samt
individuellt stödhovsprövade sociala behovsprövadetjänster en-

ligt enskilde och behovsprö-10-12 §§ den de individuelltsom
kan behöva. vadePlaceringskommu- sociala enligt 10,tjänster

ärendetupphör 13, enskilde16-17 §§ dennens ansvar om som
överflyttas enligt kan behöva. Placeringskommu-72

upphör ärendetnens ansvar om
överflyttas enligt 84

kommun där den kommun där den enskil-Den enskil- Den
de folkbokförd har folkbokfördde harär ärsamma samma an-an-

placeringskommun placeringskommunsvar som en somsvar en
enligt första stycket för bistånd, enligt första stycket för social-
stöd och sociala tjänster social-bidrag enligt lagen om

och biståndbidrag 1999300
enligt stöd och sociala14
tjänster

under kriminalvård i anstalt, under kriminalvård anstalt,i
under vård på sjukhus eller under sjukhus ellervård på

i sjukvårdsinrättning på i sjukvårdsinrättning påannan annan
initiativ någon initiativ någonän änav annan en av annan en
kommun, kommun,
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införinföraktualiserats aktualiseratssomsom
vård enligt lavslutningen vård enligt avslutningen1av av

eller eller

87§
beslut fårfår SocialnämndensSocialnämndens beslut

förvalt-förvalt- överklagas hos allmänöverklagas hos allmän
nämnden harningsdomstol, nämnden har ningsdomstol,om om

frågameddelat beslut i fråga meddelat beslut i omom
försörjningsstöd b biståndenligt 6 enligt 14 §

eller nedsättningvägran av
fortsatt försörjningsstöd enligt

d6
bistånd fenligt 6annat

ansökan enligt h ansökan enligt6 15
återkallelsemedgivande, återkallelse medgivande, avav

samtyckemedgivande eller samtycke medgivande ellerom om
enligt eller enligt eller25 28

förbud eller begränsning förbud eller begränsning en-en-
ligt ligt27 30

frågaBeslut i bistånd till får enligt förstainte överklagasom annan
stycket.

Beslut frågor första omedelbart.i i stycket gäller Ensom avses
länsrätt eller kammarrätt får dock förordna skalldess beslutatt
verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

88§
Tillsynsmyndighetens beslut
föreläggande enligt §77om an-

dra fösta styck-stycket eller 78 §
förbud tredjeenligt 78 §et samt

stycket eller får överklagas79 §
hos allmän förvaltningsdomstol.

90§
Till böter döms den Till böter döms densom som

åsidosätter bestämmelserna åsidosätter bestämmelserna
i 25 § eller första31 § stycket, eller första stycket,i 28 § §33

inte gämingen i sistnämnda sistnämndainte gämingen iom om
fall belagd med straff lageni fall belagd straff lagenmed iär är
1997:192 internationell 1997:192 internationellom om
adoptionsförmedling, adoptionsförmedling,

överträder förbud eller överträder förbud eller
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begränsning har meddelats begränsning har meddelatssom som
med stöd 27 med stöd 30av av

tillstånd driver sådansådan tillstånd driverutan utan
verksamhet i 69 verksamhet i 68som avses avsessom

i strid förbud förbud4. i strid4.mot ett mot ettsom som
har meddelats enligt tredje70 § har meddelats enligt 78 §
fortsätter verksamheten. stycket eller fortsätter79 §

verksamheten.
Allmänt åtal får väckas efter socialnämnden,endast medgivande av

länsstyrelsen eller Socialstyrelsen.
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Förslag till

socialbidrag 1999:O0Lag om

föreskrivs följ andeHärigenom

form1 § lag gäller enskildas till ekonomiskt stöd iDenna rätt av
socialbidrag rådgivning för tillgodose behov grundläggandesamt att av
försörjning.

Socialbidraget skall främja människors trygghet och2 § ekonomiska
utformas den enskildes självstän-så det stärker levaatt ettattresurser
digt liv.

för-3 § inte själv kan tillgodose sina grundläggande behovDen som av
social-eller kan få dem tillgodosedda på har tillsörjning sätt rättannat

bidrag socialnämnden.av
till socialbidrag förutsätter den efter förmågaRätten enskilde sinatt
för sin försörjning arbete, utbildning eller mot-ansvarar genom

svarande.

4 § enskilde skall Socialbidraget tillförsälcras skälig lev-Den genom en
nadsnivå.

Socialbidrag för skäliga kostnader för5 § lämnas
livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,

förbrukningsvaror, telefon ochhälsa och hygien dagstidning,samt
TV-avgift,

läkarvård, tand-boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring,
vård, glasögon medlemskap fackförening och arbetslöshetskassa.isamt

andra ekonomiskagrundläggande försörjningsbehov intesom av-
vård- eller behandlingsinsatser,ser

ekonomisk4. rådgivning.
Skäliga kostnader förstaenligt stycket skall enlighet med vad1 i re-

geringen föreskriver beräknas enligt för hela riket gällandenärmare en
riksnorm på grundval officiella prisundersökningar rörandenorm av

olika hushållstypers baskonsumtion. fall finnsOm det i enskilt sär-ett
skilda skäl, skall socialnärrmden dock tillberäkna dessa kostnader en
högre fårnivå. Nämnden också i enskilt fall beräkna kostnaderna tillett

lägre nivå, det finns särskilda skäl för detta.en om

6 § Socialnämnden får begära den uppbär socialbidrag underatt som
viss tid skall delta i närrmden anvisad praktik kompe-ellerav annan
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beredas någontenshöj ande verksamhet enskilde har kunnatden inteom
lämplig arbetsmarknadspolitisk ochåtgärd,

inte har fyllt tjugofem år, eller
kompe-har fyllt tjugofem år särskilda skäl i behovär avmen av

tenshöj ande ellerinsatser,
till finansieringföljer utbildning med tillgång ien

försörjnings-särskild ordning under tid för studieuppehåll behövermen
stöd.

förstaPraktik eller kompetenshöjande verksamhet isom avses
fram-stycket skall syfta till utveckla den enskildes möjligheter iattatt

enskildes möj-tiden försörja själv. Verksamheten skall stärka densig
arbetsmarknaden lämpligt, påligheter komma in på eller, där så äratt

fortsatt utbildning. skall utformas med skälig hänsyn till denDenen
enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

beslutSocialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan
fattas enligt första stycket.

godtagbart praktik el-§ Om den enskilde skäl avböjer delta i7 utan att
fårler kompetenshöjande verksamhet enligtanvisats 6annan som

eller hanfortsatt socialbidrag nedsättas. gällerDetsammavägras om
skäl kompe-eller hon uteblir från praktiken eller dengodtagbartutan

tenshöj ande verksamheten.

eller kompetenshöjande verksamhetdeltar praktik8 § Den i annansom
utsträckningenligt skall därvid inte arbetstagare. den6 § Ianses som

tillden enskilde utför uppgifter med eller sinstämmer överens artsom
utförs vid förvärvsarbete,liknar sådant skall han eller honvanligensom

dock likställas vid tillämpning kap.med arbetstagare 2 1-9 §§,av
kap. kap.kap. och 4 l-4 och 7-93 1-4 7-14 §§, 8-10 samt

arbetsmiljölagen arbetsskade-1977:1160 lagen 1976:380och omav
försäkring.

återlcrävaSocialnämnden får, i fall9 § andra i 10än so-som avses
cialbidrag och endastden enskilde har erhållit enligt 25 § l omsom

hardet lämnats
förskott förmånpå eller ersättning,som en

till den indragen arbetskonflikt, elleriärsom
till den förhållanden kun-på grund han eller hon intesom somav

råda hindrats från förfoga och till-sina inkomsteröver övernat att
gångar.

socialbidrag får socialnämnden åter-Har lämnats med stöd §5 3av
kräva hjälpen, den har under villkor återbetalning.gettsom om
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enligtsocialbidrag kan komma återkrävasBeslut attsomsom avser
uppgiftskriftligt. innehålladenna paragraf skall Beslutet skall omvara

grund förparagrafden eller de omständigheter enligt denna utgörsom
Beslutet skall delges den enskilde.återbetalningsplikten.

underlåtenhetoriktiga uppgifter ellernågon10 § Om attgenom genom
enligtförorsakat socialbidrag 5 §lämna uppgifter eller på sättannat att

socialnämnden åter-med för högt belopp, fårutgått obehörigen eller
för mycket.kräva vad har betalats utsom

social-fall första stycket uppburitOm någon i iänannat som avses
med för högt belopp skäligen borde ha in-bidrag obehörigen eller och

försocialnämnden återlcräva vad har betalatsdetta, får utsett som
mycket.

enskild inteföra talanVill socialnämnden ersättning11 § om som en
talanskallbetalar godvilligt för socialbidrag i eller 109 §som avses

kostnad uppkom.väckas år från det kommunenshos länsrätten inom tre
enskilde bosatt.Talan väcks vid den länsrätt inom domkrets den ärvars

får bifallas, den ersättningsskyldigeTalan ersättning inte ge-om om
ståndkostnaden eller del denna kan bliåterbetalaatt antas urnom en av

klara försörjning eller sin dagliga livsföring ellersin i övrigtatt annars
syrmerliga skäl talar bifall till ersättningsanspråket.mot

ersättningsskyldig-Socialnämnden får helt eller delvis efterge den12 §
het i 9 och §§.10som avses

förvaltnings-Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän13 §
socialbidrag enligtmeddelat beslut ifrågadomstol, nämnden harom om

nedsättning socialbidrag enligt§ eller eller 75 vägran av
läns-omedelbart.Beslut frågor i första stycket gäller Eni avsessom

verkställaseller kammarrätt får dock förordna dess beslut skallrätt att
först sedan det har laga kraft.vunnit

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten14 § av
beslut enligt denna lag.

lag träder kraft denDenna i



SOU 1999:97 özfattningsförslag 55F

Förslag till

äldreförsörjningsstöd 1999:000Lag om

Härigenom föreskrivs följande

Allmänna bestämmelser

Äldreförsörjningsstöd ekonomiska möj-till den saknar1 § utges som
tillgodose försörjning.ligheter själv eller på sitt behovsättatt annat av

gäller dem äldre.Bestämmelserna i lagen 65 år ellerärsom

Äldreförsörjningsstöd och dehandhas Riksförsäkringsverket2 § av
allmänna försäkringskassoma.

lagendenna lag med prisbasbelopp det enligt kap. 6 §3 § 1I avses
försäkring fastställda prisbasbeloppet.1962:381 allmänom

frångift stadigvarande lever åtskildstödberättigad4 § En är mensom
ogiftdenna likställas medmake skall vid tillämpningen lagsin av

föranlederskälsärskildainte annat.person om
medstadigvarande sammanbor med någonstödberättigadEn som

gift skall videller har barn eller haft barnvilken han eller hon varit
likställas skältilllämpningen med gift intedenna lag Omperson.av

gälla frågaför detsamma i och kvinnavisats skallannat somom man
varandra lever tillsammans folkbokfördagifta med och ärutan att vara

på adress.samma

äldreförsörjningsstödtillRätt

äldreförsörjningsstöd.Endast den bosatt till§ har5 i Sverigeär rättsom
Vid utlandsvistelse månader tolv månadersi underän tremer en

period kan äldreförsörjningsstödinte lämnas.

äldreförsörjningsstöd§ till för den6 Rätt föreligger inte som
före ålder65 års inkomstpension, tilläggspension ellertar ut pre-

enligt lagen inkomstgrundad ålders-miepension 1998:674 om
ellerpension,

del inkomstpension, tilläggspension eller premiepensiontar ut av
enligt lagen eller1998:674 inkomstgrundad ålderspension,om
till följd till-bristande eller underlåten avgiftsbetalning inteav
godoräknats pensionsrätt eller reducerats.pensionspoängvars
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tillför-äldreförsörjningsstödetstödberättigade skall§7 Den genom
levnadsnivån skallsäkras skälig levnadsnivå. skäligaDen motsvaraen

pris-ogift gångerför den och 1,01gånger prisbasbeloppet1,22 ärsom
gift.basbeloppet för den ärsom

Äldreförsörjningsstöd livsmedel,förför skäliga kostnaderlämnas
dagstid-fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien,kläder och skor,

läkar-TV-avgift, hushållsel, hemförsäkring,telefon ochning, resor,
vård, tandvård glasögon.samt

stödekonomisktstödberättigade enligt denna lag behovdenHar av
1994:308 bo-det enligt lagenför bostadskostnad skall prövas om

stadstillägg till pensionärer.

Äldreförsörjningsstöd enskildes för-fall denlämnas inte i de8 §
ogift ochsjuttiofemtusen för denmögenhet kronoröverstiger ärsom

för-makar. Vid beräkningenkronor för vardera tvåsextiotusen avav
privatbostadsfastighetbeaktas värdet sådanmögenheten skall inte av

och1928:370kommunalskattelageneller privatbostad i 5 §som avses
pennanentbostad.sökandensutgörsom

äldrefdrsörjningsstödAnsökan och utbetalning m.m.av

denskriftligen hosäldreförsörjningsstöd skallAnsökan9 § görasom
uppgifterAnsökan skall innehålla deallmän försäkringskassan. som

sökandens till stöd.behövs för bedöma den rättatt
heder ochförhållanden skall lämnas påUppgifter faktiska sam-om

gift, hans maka.den sökande och, han ärvete omav
den försäkrings-skall personligen hos allmännaAnsökan lämnas

kassan.
enligt föräldra-har god eller förvaltareden sökandeFör som man

kanbalken åligger lämnandet och uppgiftsskyldigheten det ansesom
följa uppdraget, den gode eller förvaltaren.mannenav

Äldreförsörjningsstöd betalas10 skall månadsvis.§ ut
Äldreförsörjningsstöd den bi-från och månad dålämnas med den

månadstödet. Stödet får fördragsberättigade ansöker lämnas enom
före föreligger.ansökningsmånaden särskilda skälom

Åldreförsörjningsstöd sammanhäng-kan lämnas under högst tolv
lämnat iande månader grundval de uppgifter den sökandepå av som

ansökan. tid därefter skall den stödberättigade lämnasin För en ny an-
sökan.
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11 § Försäkringskassan får finnspå begäran socialnämnden, detav om
synnerliga skäl, betala lämplig nämndenstödet till eller tillut person
för föranvändas den enskildes bästa.att

12 § Den uppbär äldreförsörjningsstöd omgående tillskyldigär attsom
försäkringskassan anmäla ifråga ochsådana ändringar ekonomiskaom
andra förhållanden kan innebära bidragsberättigadesdenantas attsom
behov äldreförsörjningsstöd upphör eller minskar.av

13 § Bankaktiebolag, sparbanker och andra penningförvaltande inrätt-
ningar skall på begäran lämna domstol, Riksförsäkringsverket eller den

för-allmänna försäkringskassan uppgift för rörandenamngiven person
hållande betydelse för tillämpning lag.dennaärsom av av

Återbetalning

oriktiga uppgifter eller underlåtenhet14 § Har någon attgenom genom
fullgöra anmälningsskyldighet för-uppgifts- eller eller på sättannaten
orsakat äldreförsörjningsstöd utgått obehörigen eller med för högtatt
belopp, eller har obehörigen eller för högt be-någon på medsättannat
lopp uppburit äldreförsörjningsstöd och har bort insehan skäligen
detta, skall återbetalning ske vad för utbetalats, intemycketav som om
i särskilt fall anledning föreligger helt eller efterge återbetal-delvisatt
ningsskyldigheten.

återbetalningsskyldighet ålagts fårHar någon enligt första stycket,
äldreförsörjningsstödvid utbetalning eller ersättningsenare av annan

försäkringskassabetalas allmän skäligt belopp innehållas iut ettsom av
avräkning för mycket.på vad betalats utsom

Överklagande m.m.

beslut ärende15 § Ett i enligt skall fattas den allmännadenna lag av
försäkringskassa där den enligtsökande eller skulle inskrivenvaritär
lagen 1962:381 allmän försäkring vid tidpunkten för beslutet.om

16 § Bestämmelserna i 20 kap. lagen 1962:381 allmän10-13 §§a om
försäkring beslutomprövning och ändring försäkringskassasom av

överklagande försäkringskassas beslut beslutoch domstolssamt av
skall tillämpas i ärenden äldreförsörjningsstöd lag.enligt dennaom
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Övriga bestämmelser

försäkringFöljande bestämmelser i lagen 1962:381 allmän17 § om
äldreförsörjningsstöd enligt denna lag:skall tillämpas på
Sammanträffande förmåner,kap.17 1 § avom

Riksförsäkringsverkets tillsyn,kap. och18 46 47 om
beslut,kap. provisoriskt20 2 §a om
indragning eller nedsättningkap. tredje stycket20 3 § avom

ersättning,
kap. preskription bidrag,20 §5 om av
kap. förbud utmätning och överlåtelse20 6 § mot om avom

ersättning,
kap. fjärde stycket utredningsåtgärder,20 8 § om

kommunalauppgiftsskyldighet för statliga och20 kap. 9 § om
m.fl.myndigheter, arbetsgivare

oktober och tillämpas första gångenlag träder kraft den l 2000Denna i
eftertidtill äldreförsörjningsstödi fråga beslut rätt avsersomom om

den december 2000.31
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:308 bostadstillägg tillom om
pensionärer

Härigenom föreskrivs och5 7 i lagen 1994:308att om
bostadstillägg till pensionärer skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Rätten till bostadstillägg

1
Bostadstillägg enligt denna lag lämnas till den bosatt iärsom

Sverige uppbärsamt
ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller särskild

efterlevandepension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring,om
hustrutillägg enligt lagen 1994:309 hustrutillägg falli vissaom

då make uppbär folkpension,
3 änkepension med stöd 3 änkepension med stödav av

övergångsbestämmelsema till övergångsbestämmelsema till
lagen 1988:881 ändring i lagen 1988:881 ändring iom om
lagen allmän försäkring eller lagen allmän försäkring,om om

4. pension lagstift-enligt 4. pension enligt lagstift-
ningen i ingår i ningen i ingår istat staten som en som
Europeiska unionen eller Euro- Europeiska unionen eller Euro-
peiska ekonomiska samarbets- peiska ekonomiska samarbets-
området. området, eller

äldreförsörjningsstöd en-
lagenligt 1999100 äldre-om

försörjningsstöd.
Bostadstillägg lämnas inte till pensionär enbart uppbärsom

ålderspension för tid fore den månad fyllerhan 65 år.
Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som upp-

bär bostadstillägg enligt denna lag.

37Senaste lydelse 1995:1486
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§385
Storleken det bostadstillägg beroendelämnas är pen-avav som

inkomst,årsinkomst. Med lag densionärens årsinkomst i dennaavses
under denför år räknat, någon kan komma erhålla när-antas attsom

tiden.maste
årsinkomst räknas inteSom

l allmänt barnbidrag,
.

folkpension,
försäkring tilltilläggspension enligt lagen 1962:381 allmänom

enligtden del föranlett minskning pensionstillskott 3 §pensionen av
enligt kap.lagen 1969:205 pensionstillskott eller bamtillägg 9om av

lydelse vidallmän försäkring detta lagrumssista stycket lagen i1 § om
utgången år 1989,av

vadförsäkring ikap. 2 lagen allmänlivränta i 17 §som avses om
understödfrån ellerden enligt lagrum avdragits pension somsamma

eller svågerlag kan föranleddnågon på grund släktskap att utge,varaav
eller lagenenligt studiestödslagen 1973:349vuxenstudiebidrag

vuxenstudiestöd för arbetslösa,1983: 1030 särskiltom
studiemedel enligt studiestödslagen,studiehjälp och

socialbidrag
äldreförsörjningsstöd,lagenbostadsbidrag enligt

bostadsbidrag,1993: 773 om
enligtenligt fa- bostadsbidragfamiljebidrag 10.10.

lagen bostads-1993:737miljebidragsförordningen om
bidrag,1991:1492,

familje-familjebidrag enligt11
.

bidragsförordningen
1991:1492,

förlagen 1971:118 skattefriheti12. ersättning som avses om
till neurosedynskadade.ersättning

avseddårsinkomst skall inte heller räknas inkomstSom är attsom
kostnadsersättning.vara en

i 33 §Avdrag från årsinkomsten får på sådantgöras sätt som anges
intäkttillkommunalskattelagen kostnader hänför sig1 förmom. som

för under-den sådan inkomsttjänst i mån ingår i årsinkomsten samtav
i 46 §hållsbidrag till före detta make i den utsträckning som anges

lag.samma
vid inkomst-den uppbär partiell förtidspension skallFör som

mellanberäkningen belopp skillnadenbortses från ett motsvararsom
försäkrade förtidspension jämtea för den beräknat belopp helett av

falldäremot svarande pensionstillskott, förekommandebeloppet i

38 lydelseSenaste 1997:1313
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beräknat med beaktande bestämmelserna i 17 kap. lagen2 §av om
allmän försäkring och

b den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.
Värdet naturaförmåner skall uppskattas efter regler fastställsav som
regeringen.av
Avkastning förmögenhet skall femutgöra procentav anses av

förmögenhetsvärdet för år räknat. Vid beräkning förmögenhetsav av-
kastning skall dock denna höjas med tio det belopp, varmedprocent av
fönnögenheten överstiger för den gift sextiotusen kronor, ochärsom
för sjuttiofemtusen kronor. Vid beräkning förmögenhet skallannan av
värdet sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad iav som avses

kommunalskattelagen5 § och pensionärens permanentbo-utgörsom
stad inte beaktas. För pensionär har sin bostad särskild boende-isom
form skall detsamma gälla i fråga värdet privatbostadsfastighetom av
eller privatbostad permanentbostad förutgör pensionärens make.som

frågaI makar skall årsinkomsten för dem beräknasom envar av
hälften deras sammanlagda årsinkomst.utgöra Vid tillämpningav av

sjunde stycket skall i sådant fall värdet förmögenhet beräknas utgöraav
hälften deras sammanlagda förmögenhet.av

Årsinkomsten avrundas för pensionsberättigad till närmastenvar
hela tiotal kronor.

Beräkning särskilt bostadstilläggav

7 §
Rätten till särskilt bostadstillägg ansökan. Särskilt bo-prövas utan

stadstillägg lämnas med skillnadsbeloppet, den pensionsberätti-om
gades inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad understiger en
skälig levnadsnivå, allt räknat månad.per

Vid tillämpning första stycket beaktas följande inkomster, näm-av
ligen

folkpension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring, dockom
inte handikappersättning,

pensionstillskott enligt lagen 1969:205 pensionstillskott ochom
tillläggspension enligt lagen allmän försäkring till den del pensio-om

föranleder minskning pensionstillskott, det sammanlagda be-nen av
loppet dock minskat med 25 basbeloppet frågaprocent när ärav om
förtidspension,

särskilt pensionstillägg enligt lagen 1990:773 särskiltom pen-
sionstilllägg till folkpension för långvarig vård sjukt eller handi-av
kappat barn,
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äldreförsörjningsstödenligt dennabostadstillägg
äldre-lagen 1 999.00enligtlag, om

försörjningsstöd
enligt dennabostadstillägginkomsthälften den somav

lag,bestämmandevidmedräknas av
inkomsthälften denårsinkomst enligt 5 somav

bestämmandemedräknas vid av
årsinkomst enligt 5

skall alltidforsta stycketlevnadsnivå enligt utgöraskäligEn anses
lägst 1,01ogift ochför denbasbeloppetlägst gånger1,22 ärsom

gift.för denbasbeloppetgånger ärsom
alltidsammanlagdaskallstycket och 2andra 1Inkomstema enligt

ogift ochförbasbeloppet dengångerlägst är1,515utgöra somanses
för den gift.basbeloppetlägst 1,34 gånger ärsom

skallförsta stycketbostadskostnad enligtskäligSom anses en
kronor.till högst 200bostadskostnad uppgår 5som

iförsta gångenoch tillämpasoktober 2000träder kraft den 1lag iDenna
tid efter den 31bostadstilläggtillfråga beslut rätt som avserom om

december 2000.
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Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980: 100om

Härigenom föreskrivs kap.7 och4 sekretesslagen7att 1980:100 i
stället för dess lydelse enligt lagen 1998:709 ändring nämnda lagiom
skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
§394

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift enskildsom person-
liga förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röjasatt utan attom
den enskilde eller någon honom närstående lider Sekretessen gäl-men.
ler dock inte beslut omhändertagande, beslut vård utanom om sam-
tycke eller beslut sluten ungdomsvård. hinderUtan Sekretessenom av
får uppgift lämnas till enskild uppnått myndig ålder förhållan-som om
den betydelse för denne skall få vetskap vilka hans biologiskaattav om
föräldrar är.

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess for uppgift som
enskild har lämnat i förtroende eller har inhämtats sambandi medsom
rådgivningen.

Med socialtjänst förstås verk- Med socialtjänst förstås verk-
samhet enligt lagstiftningen samhet enligt lagstiftningenom om
socialtjänst och den särskilda socialtjänst och den särskilda
lagstiftningen vård lagstiftningen vårdom ungaav om av unga
och missbrukare och missbrukareutanav utansam- av sam-
tycke verksamhet i tyckesamt verksamhet isamtsom som

fall enligt lag handhasannat fall enligt lag handhasannatav av
Socialnämnd eller Statens socialnämnd eller Statensav av
institutionsstyrelse. Till social- institutionsstyrelse. Till social-
tjänst räknas också verksamhet tjänst räknas också verksamhet
hos myndighet inne- hos myndighet inne-annan som annan som
fattar omprövning social- fattar omprövning social-av av
nämnds beslut eller särskild till- nämnds beslut, särskild tillsyn

nämndens verksamhetöver nämndens verksamhet elleröversyn
verksamhet hos kommunalsamt uppföljning och utvärdering hos

invandrarbyrå. Med socialtjänst tillsynsmyndighet, verk-samt
jämställs ärenden bistånd åt samhet hos kommunal invand-om
asylsökande och andra utlän- rarbyrå. Med socialtjänst jäm-
ningar, ärenden introduk- ställs ärenden bistånd åtom om

39Senaste lydelse 1998: 1658
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utlän-andraasylsökande ochochför flyktingartionsersättning
introduk-ärendenärenden ningar,andra utlänningar,vissa om

ochflyktingarförtionsersättningförtill parkeringtillståndom
ärendenandra utlänningar,vissaärendenrörelsehindrade, om

förparkeringtillstånd tillnämndomvårdnad hosallmän om
ärendenrörelsehindrade,patient-med uppgift bedrivaatt om

nämndomvårdnad hosallmänverk-nämndsverksamhet samt
patient-uppgift bedrivamedlagstiftningenenligtsamhet attom

verk-nämndsverksamhetfunk-till vissastöd och service samt
lagstiftningensamhet enligttionshindrade. om

funk-till vissastöd och service
tionshindrade.

omhändertagandeverksamhetgäller iSekretess perso-avavsersom
enskildsuppgiftför1980:620socialtjänstlagennakt enligt 70 § omc
lämnasuppgiftfårhinder sekretessenförhållanden. Utanpersonliga av

ellerärendebehövs för handläggninguppgiftensocialnämndtill avom
och detbehandlingvård ellerstödinsatser,beslutgenomförande omav

uppgiften lämnas.viktsynnerlig attär av
högst sjut-ihandling gäller sekretessenallmänuppgift ifrågaI om

tio år.
stycket gäller inteförstaSekretess enligt

personal inomförbehörighetellerärendenBeslut i ansvarom
ellersjukvård,ochkommunal hälso-

återlämnandeomhändertagande ellerBeslut i fråga per-avom
sonakt.

förbehörighetellerärendeBeträffande anmälan i perso-om ansvar
det kansjukvård gäller sekretessochhälso-kommunalnal inom om

lider be-närståendehonomeller någonuppgiftenden rörantas att som
uppgiften röjs.tydande men om

§407
allmängäller hosSekretessallmängäller hosSekretess

Premiepen-försäkringskassa,Premiepen-försäkringskassa,
Riksförsäk-sionsmyndigheten,Riksförsäk-sionsmyndigheten,

ärendedomstoloch iringsverketärendeoch domstol iringsverket
allmänlagstiftningenenligtallmänlagstiftningenenligt omom

ålderspen-allmänförsäkring,ålderspen-försäkring, allmän
äldreförsörjningsstöd,eller sion,arbetsskadeförsäkringsion,

eller han-arbetsskadeförsäkringvård-ochhandikappersättning
Vårdbidragochjämförbar dikappersättningbidrag eller om annan

jämförbar eko-ellerenskild,ekonomisk förmån för annanom

"° lydelse 1998:709Senaste
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ellernomisk förmån för enskild,eller läkarvårdsersättningom
läkarvårdsersättning ellereller ersättning för sjukgym- er-om

försjukgymnastik,nastik, för uppgift någons sättning förom
hälsotillståndhälsotillstånd uppgift någonseller andra person- om

förhållan-förhållanden, det kan andra personligaliga ellerom
denuppgiften den, det kanden attrör antasantas att som om

någonuppgiften ellerhonom närståendeeller någon rörsom
liderhonom närståendelider uppgiften röjs. ommenmen om

sekretessuppgiftensekretess gäller hos röjs. SammaSamma
myndighet påvilken det gäller hosmyndighet på annanannan

hand-ärende vilken det ankommerankommer handlägga attatt
lagstiftningenligthar lägga ärendeenligt lagstiftning som nu

frågamyndighet har IfrågaI nämnts.nämnts. omsom nuom
gällermyndighet i 8 §gäller dock be-i 8 § angessomsom anges

där.dock bestämmelsernastämmelserna där.
vård-förhållande tillstycket gäller också iSekretess enligt första en

hälso-fråga uppgift hanssjälveller behandlingsbehövande i om om
behand-ellertill ändamålet med vårdenmed hänsyntillstånd, detom

uppgiften lämnas till honom.vikt intelingen synnerligär attav
förstycketmyndighet i förstaSekretess gäller hos som avses

ellerhälsotillståndenskild någonsanmälan eller utsaga omavannan
fördet kan fara uppkommerförhållanden,andra personliga antas attom

honomeller eller någonanmälan avgivitden har gjort utsaganatt som
allvarligt uppgiften röjs.ellernärstående för våldutsätts annat men om

vadfår uppgift till enskild enligtlämnashinder sekretessenUtan av
lagstiftningenallmän försäkring,föreskrivs lagstiftningeni omomsom

och vård-lagstiftningen handikappersättningallmän ålderspension, om
sjuklön.lagstiftningenbidrag och om

handling högstsekretessen iallmän gällerfråga uppgift iI om
femtio år.fall stycket, i högsteller, i tredjesjuttio år isom avses

kraft denlag träder i 1 januari 2001.Denna

SocialtjänstdelA19-16303
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Förslag till

Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs punkt l anvisningarna till kom-19 §att av
munalskattelagen 1928:370 skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Anvisningar

nn 19 §

1.4 Socialbidrag, bistånd Socialbidrag, äldreförsörj-en-
ligt lagen 1994:137 ningsstöd enligt lagen 199900mot-om
tagande asylsökande mfl., äldreförsörjningsstöd, bi-av om
begravningshjälp under- stånd enligt lagen 1994: 137samt om
håll, har lämnats intagen i mottagande asylsökande mfl.,som av
lcriminalvårdsanstalt eller patient begravningshjälp under-samt
på sjukhus, liknande håll, har lämnats intagen isamt annan som
ersättning skattepliktiginte kriminalvårdsanstaltutgör eller patient
inkomst. Detsamma gäller i frå- på sjukhus, liknandesamt annan

till föreningar influtna ersättning inte skattepliktigutgörga om
medlemsavgifter. Som begrav- inkomst. Detsamma gäller frågai
ningshjälp behandlas inte tjäns- till föreningar influtna med-om
tepension avseende tid efter den lemsavgifter. begravnings-Som
pensionsberättigades frånfälle. hjälp behandlas inte tjänste-

pension avseende tid efter den
pensionsberättigades frånfälle.

Med skadeståndsförsäkring förstås försäkring, enligt vilken den för-
säkrade utfå förersättning skadestånd vartilläger han berättigad påär
grund personskada överfallsskydd o.d..av

Ersättning till följd personskada utgår i form änav som annan pe-
riodisk utbetalning engångsbelopp och förlorad inkomstavser av
skattepliktig skattepliktig intäkt såvida icke följerutgörnatur annat av
övriga bestämmelser dennai lag.

Om engångsbelopp, utgår till följd personskada, utgörsom av er-
sättning för framtida förlust skattepliktig inkomst, skall dock 40av pro-

beloppet avräknas såsom icke skattepliktigcent del. Uppbär skatt-av
skyldig två eller flera sådana engångsbelopp till följd av samma per-
sonskada, skall vad har gälla sådant belopp.varje Vadsagtssom nu

avräknas från eller flera engångsbelopp under beskattningsåretettsom
får emellertid förekommande fall tillsammans med vad avräknatssom-

4 Senaste lydelse 1998:233
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femtonöverstigasammanlagt ickepersonskadaförtidigare år samma-
Härvid skallförsäkring.allmän1962:381enligt lagenbasbelopp om

harbasbelopp,detuttryckas iengångsbeloppavräknad del ett somav
tillgängligt förblivitengångsbeloppetunder vilketför det årfastställts

lyftning.
följdtillutgårdel därav,livränta ellerUtbytes sådan per-avsom

intäkt enligt 32 § 1skattepliktigoch motsonskada utgör en-mom.,
beträffandeföregående styckebestämmelserna igällagångsbelopp,

därav,eller dellivräntaUtbytes ut-engångsbelopp.sådant somannan
skallengångsbelopp,enligt § lintäkt 32skattepliktig motgör mom.,

utbyte,Skerintäkt.skattepliktigsåsomengångsbeloppethela upptagas
skallengångsbelopp,livräntaeller delvis,helt än sagts motnuannanav

skattepliktig intäkt.ickebeloppet utgöraanses
grundpåfall, då dennesådanaarbetsgivare iutgår frånLön, avsom

försäkringallmänlagen ägertredje stycketellerandrakap. 16 §3 om
försäk-från allmäntillkommande ersättninguppbära arbetstagaren

ihonomdenarbetsgivarenintäkt.skattepliktig För årringskassa, är av
försäkringskassanfrånersättningen ävensomuppbumanämnda fall

denkostnad föranledningersättning iuppburendärifrån an-avannan
dockskattepliktig inkomst, ersätt-betrakta attställdes räkning att som

till dendenarbetsgivaren, därestförskattepliktigickeningen är an-
förkostnadenhonom havdaden för utgörellerutbetalda lönenställde

Ersättning,förvärvskälla.avdragsgill utgift iickearbetsgivaren som
utbetalaseller livräntapensionformannorledes iän ar-avannanav

arbetsgivarenfall, dåarbetsskada i deelleryrkesskadavidbetsgivare
elleryrkesskadeförsäkring1954:243enligt lagensjälvriskstår s.k. om

skattepliktigräknas tillarbetsskadeförsälding,1976:380lagen om
enligtförsäkringskulle vidhava gälltgrunderenligt deinkomst som

sistnämnda lag.
kommun,ellerfrån ut-bidragSkatteplikt föreligger inte för stat som

meddelade bestäm-myndigheteller statligregeringenenligtgår avav
ocharbetslösatillomskolning,ellersamband med utbildningmelser, i

likställda ibidragsådanaarbetsföra med dem i frågapartiellt samt om
Flyttnings-särskilt bidrag.ochtraktamentebidragenden mån avser

skatte-arbetsmarknadsmyndighet intelämnas utgörbidrag enavsom
kostnad så-medges för denavdragintäkt följd intepliktig i somvarav

hel-inteföreliggerSkatteplikttäcka.stödbidrag ellerdant är avsett att
ellerhandikappadeförsäkringskassa tillallmänför bidrag frånler en

anpassningelleranskaffningförhandikappade barnföräldrar till av
näringsverksam-förnäringsidkaretillbidragetmotorfordon. Utgår en

anvis-punkt 9näringsbidrag ibestämmelsernaheten tillämpas avom
till 22ningarna

sambandiutgårengångsbidragförföreligger ickeSkatteplikt som
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med arbetsplacering led Arbetsmarknadsstyrelsens omhän-iutgörsom
dertagande flyktingar.av

Skatteplikt föreligger för bidraginte stiftelsen Dag Hammar-som
skj ölds minnesfond fullföljandetill sitt ändamål lämnar för mottaga-av

utbildning. heller föreligger skatteplikt för stipendiumInterens som
lämnas enligt förordningen l998:52 stipendium efter genomförtom
basår inom gymnasial vuxenutbildning eller bidrag förordningenenligt
1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasie-om
skolan.

.Skatteplikt föreligger förinte sådant avdrag på ordinarie hyra som
hyresgäst får för utföra förvaltningsuppgifter enklare beskaf-atten av

fenhet på hyresfastighet inom för självförvaltningöppetett system som
bestämts förhandlingsöverenskommelse hyresförhandlings-i enligten
lagen och eller1978:304 eller i avtal mellan hyresvärdett annat en en
flera hyresgäster. gäller endast till den del hyresavdraget inteDetta

den lägenhetens andel den totala kostnaden för denöverstiger egna av
eller de aktuella förvaltningsuppgifterna och under förutsättning att
samtliga hyresgäster deltar självförvaltningen får hyrani avdrag påsom
med belopp. Vad har motsvarandegäller isagts ut-samma som nu
sträckning i fråga avdrag på avgift bostadsrättsförening, bostads-iom
förening, bostadsaktiebolag och därmed jämförbar sammanslut-annan
ning.

lag träder kraft den oktober och första gångenDenna i l 2000 tillämpas
i fråga efterbeslut till äldreförsörjningsstöd tidrättom om som avser
den december31 2000.
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Förslag till
med1998:562ändring förordningFörordning iom

Riksförsäkringsverketbemyndiganden förvissa att

föreskriftermeddela

be-med vissaförordningen 1998:562föreskriver §3Regeringen att
lydelseskall följandeRiksförsäkringsverket hamyndiganden för

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Verkställighetsföreskrifter

§423
föreskriftermeddela de ytterligareRiksförsäkringsverket får som

verkställighetenbehövs för av
kap.,försäkring det gäller 1allmän1962:381lagen närom

och kap.,22kap. 8 12kap., kap. 6 20183-17 samt
föroch ledighetersättning1988: 1465lagen om

närståendevärd,
till smittbärare,ersättning1989:225lagen om

försjukvårdsfönnåneravgiftsfrialagen 1993:3324. m.m.om
hivsmittade,vissa

frågabostadstillägg till ipensionärer1994:308lagen om
om

ansökningsförfarandet,-
bostadskostnad,beräkning av-
årsinkomst,beräkning av-

avkastning därav,förmögenhetberäkning samtav-
folkbokföring,ändrad-

bostadstillägg,utbetalning av-
1999:000lagen1998:674lagen omom

ifrågaäldreförsörjningsstödålderspensioninkomstgrundad om
ansökningsförfarandet,undantag för kap. ochmed 7-11 -

förmögenhetberäkningkap. och lagen2-6 §§14 av-
och avkastning därav,införande1998:675 avom

äldreför-utbetalninginkomst-lagen 1998:674 avom -
söijningsstöd,ålderspension medgrundad

till följdändrad bosättningochundantag för § 37-40 §§.25 -
utlandsvistelse,dockRiksförsäkringsverket får av

Z lydelse 1998:1515senaste
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meddela föreskrifter för verk-
ställighet dessa bestämmelserav

det klart deär inteattom avser
kapitalförvaltning eller försäk-
ringsteknisk verksamhet och om
det behövs för uppnå lik-att
formig tillämpning bestäm-av
melser inkomstpension ochom

Riksförsäkrings-premiepension.
verket skall samråda med Pre-
miepensionsmyndigheten om

föreskrifterna rör premiepen-
sion.

lagen 1998:674 om
inkomstgrundad ålderspension
med undantag för kap. och7-11
14 kap. och2-6 §§ lagen
1998:675 införandeom av
lagen 1998:674 inkomst-om
grundad ålderspension med
undantag för och25 § 37-40 §§.
Riksförsäkringsverket får dock
meddela föreskrifter för verk-
ställighet dessa bestämmelserav

det klart deär inteattom avser
kapitalförvaltning eller försäk-
ringsteknisk verksamhet och om
det behövs för uppnå lik-att
formig tillämpning bestäm-av
melser inkomstpension ochom

Riksförsäkrings-premiepension.
verket skall samråda med Pre-
miepensionsmyndigheten om
föreskrifterna premiepen-rör
sion.

Denna lag träder i kraft den l oktober 2000 och förstatillämpas gången
i fråga beslut till äldreförsörjningsstöd tid efterrättom om som avser
den december31 2000.
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Återblickl

socialtjänstlagårsi 1980Ambitionemal.l

ochsocialförsäkringssystemutbyggnadenefterkrigstidenUnder avvar
det soci-påutvecklingendominerande frågor iåtgärdergenerellaandra

socialvårdsdebat-handlade1960-talettill mittenområdet.ala Fram av
socialvårdsarbetet iinomochorganisationmetoder,ten resurserom

årsoch 1960Nykterhetsvårdlagen från 1954traditionell mening.mera
föregångare.sinabyggde påbarnavårdslag

Även förstärkesnykterhetsvårdförebyggandeinslagen ge-avom
lagstiftning-äldrebehöll dennykterhetsvårdslagen lagenden nyanom

alko-hemfallenbegreppenfannsprägel. Kvarauktoritära t.ex.ens
indi-"lydnadsföreslqifter", ioch settholmissbmk stortsamt samma

tidigare. Barna-specialindikationersymptominriktadeochvid- som
individens intressemotstridande intressen attspegladevårdslagen av-

samhälletsrespektivetillgodoseddavårdbehovbehandling ochfå
Även innehöllbamavårdslagenenskilde.denskyddintresse mot omav

arbete.förebyggandeökad tyngddockinslagauktoritärastarkt gavs
intressenmöjligheter hävda sinaförbättradeenskilde fick attDen gen-

bamavårdsnämndenåtemot
inriktning.socialvårdendebattenfick1960-taletslutet påI en nyom

dåoch denorganisationeroch idéellafackligaSocialarbetamas nya
förgrundläggande principernadeformulerade kritikklientrörelsen mot

sociallagstiftningen.
arbetademålfrågor,socialvårdensförsamarbetskommittén un-som

opinionsbildningenroll förviktigspelade1968-1980,der åren en
prägladesSverigeSamhällsdebatten iframtid.socialvårdensrörande

social-debattenIgick Europa."vänstervåg"också den över omsomav
deochsamhällsstrukturenmellansambandenaktualiseradesvården

älpbehoven.ochsociala problemen
nyk-bamavårdslagen,vårdlagarnakritikenHuvudlinjema i attvar

förhållandevisdesocialtjänstlagen,terhetsvårdslagen och trots att var
ansågsklassegregerande. Deförtryckande ochföråldrade,varnya,

1 ff.socialt arbete, 53Socialpolitik ochHolgersson 1997 s.
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också fungera dåligt stöd för behandlingsarbetet och opåver-som vara
kade kunskapsutvecklingen inom samhällsvetenskaperna liksomav av
samhällets demokratisering. Kritiken stark de individuellamotvar
tvångsåtgärdemas omfattning och syfte främst skydda samhälletatt
från den enskilde

Socialutredningen tillsattes decemberi 1967. Den arbetade i nästan
tio år, mycket lång tid enligt mångas mening. direktivenMenen var
omfattande och helt sociallagstiftning, formsåväl till inne-en ny som
håll och med förankring deni tidens samhälle och dess värderingar,
skulle tillskapas.

Socialtjänstlagen 1980:620 SoL år 1980 och trädde kraftiantogs
år 1982. De verksamheter och åtgärder tidigare reglerats lagarnaisom

bamavård, nykterhetsvård och socialvård fördes därmed iom samman
lag. Hemtjänsten, tidigare inte hade varit lagreg-en gemensam som

lerad, behandlades också i lagen. Dessutom bakades in, någrautan
förändringar, bestämmelserna frånstörre lagen barnomsorg.om

Till skillnad de gamla vårdlagama har delar karaktä-SoL imot stora
målinriktad ramlag. bl.a.Detta för socialtjänsten ska haatt ut-ren av
för insatser utifrån helhetssyn. Men det också välstämmerrymme en
med den utvecklingöverens ökad decentralisering i samhälletmot en

och därmed ökat för kommunerna fortfarande påtag-ett äransvar som
lig.

Socialtjänsten ska serviceinriktad samhällstjänst, havara en en er-
bjudande hållning och respektvisa för den enskilda människans integ-
ritet. Detta lagens vägledande bestämmelser. frivil-Principernaär om
lighet och självbestämmande användes för frånmarkera uppbrottetatt
den gamla lagstiftningen.

frågaDen kanske någon underpräglade debattenänsom mer annan
reformarbetet gällde tvånget inom socialvården- främst tvångsinsatser
riktade missbrukare. Detta resulterade inne-i SoL intemot attvuxna
håller några bestämmelser vård samtycke. stället kom tving-Iutanom
ande insatser regleras friståendei två lagar, lagen med särskilda be-att
stämmelser vård 1990:52 LVU vårdoch lagenom av unga om av
missbrukare i vissa fall LVM.1988:870

frågaEn vållade mycket livlig debatt samband behand-i medsom
lingen socialutredningens förslag förslaget socialförsäk-ettav var om
ringstillägg SOFT. skulleDetta administreras försäkringskassornaav
och i utsträckning socialbidraget. förslaget föll delsMenstor ersätta
därför det bedömdes alltför administrativt krångligt, dels föratt attsom
socialbidragskostnader skulle föras från kommunerna tillöver staten.

2Holgersson, 82a.a., s.
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ekono-dentidutformades isocialtjänstlagentill närFörarbetena en
denkraftig expansionoch tillätmycket godmiska tillväxten avenvar

ekonomiskamedprioriteringsdiskussionerNågraoffentliga sektorn.
frågansektorn. Omsocialainom denförekom knappastförtecken om

vaddehandladehuvud komprioriteringar över somsnarare omupp
med hänsynutbyggnadstaktoch vård,god servicebetraktaskunde som

ekonomiska förut-debyggnaderpersonal,till tillgänglig än omm.m.
till-eller kundefannsfrån görasutgicksättningarna. Man att pengar

mellanöverensstämmelseförhållandevisrådde ocksågängliga. Det stor
socialadenvärderingar inomochförhållningssättpartiernade olika om

sektorn.

ochstrukturSocialtjänstlagens1.2

konstruktion

regleringfä enhetligsocialtjänstlagenmedAmbitionen att avvar en
därförinnehållerområde. Lageninomsamhällets insatser stortett

ochför verksamheternaprinciperochgrundläggande värderingar ger
tillgodoseförutforma insatserna attför kommunen attstort utrymme
strukturellåtgärderomfattar såvälVerksamheternabehov.lokala av

inrik-allmäntförhållanden,samhälleligavilka riktaskaraktär mot som
medbor-ellerbefolkningenhelavilkaåtgärder,tade grupper avavser

särskiltmarkeras rättenattindividinriktade insatsernaDe genomgare.
flexibelförpåutformatsbistånd har sätt utrymmetill ett ensom ger

verksamheter.socialtjänstensallatillämpning i
medborgarenshelhetssyn påpräglasskullesociala arbetetDet av

utifrånindividimiktatskulleArbetssättetlevnadsförhållanden. envara
förhållandenpersonligaden enskildesgällerbaraintehelhetssyn som

socialtförebyggandebedrivaför kommunenskyldighet attävenutan en
medsamarbetaskyldighetmedövergripande ochnivåpå attarbete en

förebyggasskulleproblemTanken akutasamhällsorgan.andra attvar
samhällsarbete.samhällsplanering ochgenom

arbe-socialtjänstensförstyrande begreppalltsåHelhetssynen är ett
frivil-lagenigrundläggande principer ärochviktiga begreppAndrate.
närhetflexibilitet,nonnalisering,självbestämmande, kontinuitet,lighet,

förriktmärkenpolitiskafrämstmål skavalfrihet.och Dessa somses
138. De1979/80:1utveckling prop.långsiktigasocialtjänstens mar-s.

människortillochsociala arbeteti detförhållningssättkerar ett nytt
tilltroochproblemlösarerollsamhälletsbistånd. Bådesöker somsom

ifrånkommasåville påbetonas. Manförmåga sättmänniskanstill egen
lagstift-tidigareprägla denansågsmänniskosynden auktoritära som



Återblick76 SOU 1999:97

ningen. fannsDet också förhoppning bestämmelsemasatt ut-en om
formning skulle kunna bidra till förändra samspelet mellan enskildaatt
och de verksamma inom socialtjänsten. Den övergripande innebörden

den enskilde har principiellär bestämma sin situationatt rätt överatt
och socialtjänsten ska tillmötesgå honom eller henneatt när ut-man
formar stödinsatserna för den skull bli kravlös.utan attmen

Utöver de övergripande målen finns det för speciellavissa ansvar-
sområden och behovsgrupper målinriktade beskrivningar. gällerDet

människor med missbruksproblem, barn och ungdomar, äldret.ex.
människor och med funktionshinder. Syftet med på dettaattpersoner

utforma lagen målstyrd ramlagsätt för soci-att utrymmesom en var ge
altjänsten verksamheterna efter strukturella och individuellaatt anpassa
behov samtidigt lokala förutsättningar skulle kunna beaktas.som

Regeringen betonade i samband med de förändringen la-senaste av
gen

grundtankama bakom socialtjänstlagstiftning1980 årsatt- - -fortfarande står ochsig ingen de utvecklingstendenser samhälletiav
vi idag kan skönja motiverar något från de grund-avstesom

gande principer fonnulerats i ällan socialtjänstlag.som nu åegeringsformense
Vart samhälle vilar demokratiskå nd. prin-
ciper har oförändra giltighet lrnän utgangspunkt allainomsom a
samhällsornråden. lmänna utbildninDen har ytterligarea
höjts och människors förväntningar valfrihet och siälvbestäm-om
mande har markerats ytterligare i förhållande til situationensnarare

1970-taletunder

1.3 Kritik lagenmot

kritikDen under åren framförts främstsocialtjänstlagen harmotsom
riktats de målkonflikter byggts den. tillämpasin i lagenNärmot som
ska den tillgodose både kommunens förutsättningar bedriva verk-att
samhet och den enskildes och självbestämmande, blirätt attutanmen
kravlös. skaDessutom biståndet utformas utifrån helhetssyn på indi-en
viden och leda till optimala lösningar för såväl den enskilde som sam-
hållet.

Utifrån den enskildes perspektiv har ifrågasatt allmäntman om
hållna bestämmelser det slag finns i SoL uppfyller rättssäker-av som
hetens grundläggande krav förutsebarhetpå och likabehandling. När
det gäller till bistånd regleras lagen konflikter mellani eventuellarätten
kommunen och den enskilde den möjlighetenskilde haratt attgenom
få sin sak prövad i domstol. Domstolsprövningen huvudsak utfor-iär

3Prop. 1996/97:124, 29s.
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förvaltningsdomstolarförmöjlighetmedförvaltningsbesvärmad som
bistândsbestäm-ställe.överklagades Mendetbeslut isätta ett annatatt

därförsökerDomstolamahållen.allmäntutformningsinmelsen iär
verksamheterna.förövergripande målenoch deförarbetenstöd lagensi

rolldomstolarnasgälltframföralltharavseendei detta somKritiken
finansiellatill kommunernashänsynbiståndsrättenuttolkare utanav

behovolikablandprioriteramöjligheter attKommunernasresurser.
finnsKommunförbundet. DetSvenskabl.a.också,kringskärs menar

angelägna.mindretillbaka förfår ståbehovangelägnariskdärför att
vissaibegränsatsÄven uttolkarerolldomstolarnas numerasomom

bi-beslutöverklagainskränktaden rätten attavseenden, omgenom
lagen.målkonfliktema ikvarstårstånd,

alltframförfrånlagen,riktaskritikkan den motYtterst som
principielladentillhänförasKommunförbundet, att ansvars-Svenska

inteoch kommunmellanuppgiftersamhällets stat reg-fördelningen av
huvudmanna-kommunernaålagtharStatenregeringsforrnen.leras i

utsträckningilagstiftningenMen ärarbetet. storsocialadetföransvar
fördärigenomlämnardetaljregler. Den utrymmemålinriktad och utan

förut-ochbehovlokalaeftersocialtjänstenutformakommunerna att
mål,socialtjänstlagensuppfyllauppgift är attsättningar. Kommunernas

förvalt-tillenskildesarbete. Den rättdettafrihet ifullhar intedemen
funktion,kontrollerandetillsynsmyndighetemasningsbesvär, ävenmen

blirnivåövergripandehandlingsfrihet. Påkommunernasbegränsar en
tillförhållandesjälvstyrelse i statentill enkommunernasdärmed rätt

tvistefråga.
biståndsrättenförändringarbestämmelser somdeGenom avom

lcri-dennadel2.2 haravsnitt1998 sejanuariden 1sedangäller aven
bestämmafrihetfåtthar större att omtillgodosetts. Kommunernatik

vissaöverklagaenskildeshar denSamtidigt rätt attbiståndet.delar av
införts.socialbidragförriksnonnochbistånd begränsatsbeslut enom
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underutvecklingSocialtjänstens2

1990-talet

grundläggandeSocialtjänstlagens2.1

principer
socialtjäns-och1980:620socialtjänstlagenUtredningens översyn av

grund-utgångspunkt imedskedirektiven, attenligtuppgifter ska,tens
fast.liggaskasocialtjänstenförvärderingarochmålsättningarläggande

perspektivetförebyggandedethelhetssyn,gäller principernaDet om
delaktighetIndividenstillvara.skaenskildesdenoch tasatt resurser

beaktas.dåskaoch ansvaregna
detsåvälverksamheter,kommunala närförförutsättningarnaMen

förhållan-ekonomiskaorganisatoriska ochansvarfördelninggäller som
tillförarbeten1970-taletunderde närannorlundadagden i änär var

fråga sigdärför anledningfinnsDetutarbetades. attsocialtjänstlagen
påtankemedoch hållbararelevantafortfarandeprinciper ärdessaom

specielltgällerutformades. Dettasedan lagenutvecklatssamhällethur
idag.fördet stårför och vaddet stod dåvadochhelhetssynbegreppet

inomreformeringencentralt begrepp ihar varitHelhetssynen ett
hälso-socialtjänstlagenårtiondena. såvälIdevårdsektom senaste som

betydelse.helhetssynensmarkeratlagstiftarensjukvårdslagen haroch
innebar1980-taletbörjanigenomfördessocialtjänstreformenNär av

socialvårdens synsätttraditionelladenuppbrott frånhelhetssynen ett
olika funktioner.uppdelning påmed dessmetoderoch

individensinnebärochför förhållningssätt attstårHelhetssynen ett
ochbehandlings-olikabeaktas iskaoch omgivningtotala situation

dentillrelationbara iska inteIndividenservicesammanhang. egnases
arbetsförhåll-ochboende-därsammanhang,vidarefamiljen i ettutan

helhets-dimensioner-fleraharHelhetssynenfaktorer.viktigaanden är
organisatorisk princip.ocharbetssättsynsätt, somsomsomsynen

denförstå hurförsökerinnebärHelhetssynen attsynsätt mansom
omgivninghansmedhängersvårigheter ochenskildes symtom samman

denbeaktaskaSocialtjänstenliv.tidigarehändelser i hansoch med en-
siginformeraochsidorstarka ochbådemänniskansskilda omsvaga
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hur samspelet mellan den enskilde och den omgivande sociala miljön
fungerar. Helhetssynen handlar alltså bredda det sociala arbetetsattom
kunskapsunderlag och använda flera olika referensramar i utrednings-
och analysarbetet, för allsidigt och förutsättningslöstatt kunnamer
kartlägga och analysera livssituationen för klienterna.

Även socialtjänstens arbetssätt och insatser ska präglas helhets-av
Socialarbetare direkti klientkontakt förutsättssyn. utveckla en genera-

listkompetens och arbeta med flera vårdområden. Flera tjänstemän ska
inte behöva bli inblandade i familjs problem.en

Helhetssynen i vård- och behandlingsarbetet det således nöd-gör
vändigt med organisation medger samlad bedömningen som en avden enskildes behov. Det inte förenligtär med sådan atten syn manbehåller organisation uppbyggdär efter olika behovskate-en som
gorier.Den hjälpsökande bör i princip kunna vända sig till ställeett

få den hjälor och detatt stöd han behöver- Samman-som - -fattnin svis bör saledes funktionsindelning förekomma i så liten
ingutsträc möjligt. Prop. 1979/80:1, sid 396som

specialisering efter ärendens eller särskild socialarbetarkompetensart
ska kunna förekomma, under förutsättning sådana specialiseringatt en
inte leder till helhetssynen på olikaatt problem försummas. helhets-I

ingår anhöriga och andraatt närstående viktigasynen är resurser som
ska tillvara både behandlingtas planerasnär och genomförs.

viktigEn aspekt helhetssynen i samband med refonnenav attvar
huvudansvaret för socialtjänsten i kommunen skulle ligga på nämnd.en
Organisationen med social nämnd inledningsvis obligatorisken var

distriktsnämnderäven skulle kunna inrättas. Socialtjänsten skulleom
organiserasäven så samlat resursutbudatt frånett hela socialtjänsten,

dvs. samordning barnomsorg, individ- och familjeomsorgen av samt
äldre- och handikappomsorg skulle kunna erbjudas.

Men helhetssynen kom också på flera andraatt prägla social-sätt
tjänstreforinen. Socialtjänstlagen fick karaktär ramlag bl.a. för attav ge
tillräckligt för insatser utifrånutrymme helhetssyn. Socialtjänstensen
indelning i olika verksamhetsnivåer individinriktade, allmänt inrik--
tade och strukturinriktade insatser också uttryck för helhetssy-är ett-

liksom till samverkansträvan sektors-över och huvudmannagrän-nen
I socialtjänstpropositionen betonade det föredragande statsrådetser. att

finansieringenäven socialtjänsten bör i helhetsperspektiv.ettav ses

Förutsättningarna för helhetssynen har förändrats

arbetetI med förverkliga socialtjänstreformensatt intentioner alltsåvar
helhetssynen central betydelse. Redan på 1970-talet hade mångaav
kommuner övergått till organisation med s.k. social centralnämnd, som
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år fick1982 socialnämnd. Förvaltningsorganisationer föränd-namnet
rades för det möjligt arbeta och hjälp utifrånstöd ochgöraatt att ge
helhetssynen. innebarDetta socialarbetarrollen förändrades ochatt ut-
vecklades med utgångspunkt från familjevårdsprincipen. Samverkan
med andra sektorer kommunen blevinom och med andra huvudmän
viktig. Stora ansträngningar gjordes för utveckla stmkturinriktadeatt
insatser och socialtjänstens roll i samhällsplaneringen.

Under förutsättningarna1990-talet har för helhets-arbeta enligtatt
förändrats flerai avseenden. Sedan år kommunallagen1992synen ger

frihet för kommunerna själv utforma och förvalt-sin nämnd-stor att
ningsorganisation. Uppdelningen obligatoriska speciallagsregleradei
och frivilliga nämnder bort. Enligt första fullgörs4 § stycket SoLtogs

uppgifterkommunens inom socialtjänsten den eller denumera av
nämnder kommunfullmäktige bestämmer. ocksåSedan år 1998 ärsom
bestämmelserna sociala distriktsnämnder borttagna SoL.om ur

följd nämndaSom den utvecklingen har nämndorganisationenen av
förändrats kommuner. sådani många En utveckling har stimulerats av
bl.a. den ekonomiska utvecklingen och huvudmannaförändringar. De
ökade anspråken inom äldreomsorgen och det ökade trycket på social-
bidraget andra faktorer bidragit till kommunernaär omprövatattsom
sina nämndorganisationer. På 1980-talet införde många kommuner
kommundelsnämnder led decentraliserings-i och demokrati-ettsom en

kommuner återgåttseringsprocess. del dessa har under 1990-taletEn av
enligt Samtidigttill verksamheterna funktionsprincipen.organiseraatt

andrahar de storstäderna och städer infört stadsdelsnämnder. Itre stora
samband barnomsorgen social-med regleringen flyttades frånatt av
tjänstlagen skollagen förändrades nämndorga-till i många kommuner
nisationen så den nämnd har för grundskolan också haratt som ansvar

för barnomsorgen.ansvar
Förändringen nämndorganisationen har medverkat tilllett ochav

motsvarande förändringar i förvaltningsorganisationen. krav påMen att
förändra arbetssätt haroch de sociala förvaltningamas organisation
också ställts utifrån rad andra faktorer. gäller kraven påDet t.ex.en
ökad effektivitet och produktivitet, från beslutsfat-också kravenmen

och tillsynsmyndigheter kvalitetenhöja ambitionsnivån och ipåtare att
socialtjänsten.

Vid trenderutvecklingen socialt arbete har funnits och finns fleraav
med skilda inriktningar. Vanliga integreringorganisationsprinciper är
och specialisering. Principen integrering präglar ofta kommunerom
med kommundels- och stadsdelorganisation, liksom små kommuner. I
medelstora och kommuner har under 80-talet ochdelenstörre senare av
90-talet specialisering fått genomslag. familjeom-individ- ochInom

finns olika specialistfunktionermånga såsom mottag-sorgen numera



82 Socialtjänstens utveckling under 1990-talet SOU 1999:97

ningsgrupp, ekonomigrupp/handläggare, behandlingsgrupp, barn- och
familjegrupp, ungdomsgrupp, social jour/beredskap, famil-familjerätt,
jehemsverksamhet flyktingmottagande.och har helavissa kommunerI
eller delar myndighetsutövningen specialiserats, särskilt detnärav
gäller utredningar kan leda fram till ansökningar enligt ochLVUsom
LVM.

det gällerNär stödet till äldre och med funktionshinder ärpersoner
både organisation och arbetssätt funktionsrelaterade.genomgående

detTrots varierar organisationen verksamheterna kraftigt mellanav
skilda kommuner. finns flera olika lösningar på åstadkommaDet att en
äldreomsorg inkluderar såväl sociala medicinska insatser.som som
Stödet till med funktionshinder i många kommunerärpersoner sam-
ordnat äldreomsorgen, med indi-med medan det i andra har integrerats
vid- och familjeomsorgen. den placeringenInte minst organisatoriska

stödet till psykiska funktionshindermed varierar.av personer

Ändringar2.2 i socialtjänstlagen

Kommunalisering

Under flera ändringar socialtjänstlagen SoL1990-talet har gjorts i
harinneburit mellan kommuner och landstingansvarsgränsemaattsom

förändrats eller förtydligats. s.k. kommunaliseringsprocessen in-Den
leddes med huvudmannaskapet förår 1991 att personeromsorgen om
med utvecklingsstörning började överföras från landstingen till kom-

hade kommunaliseringen1 januari 1996Den omsorgemamunerna. av
genomförts i hela landet.

Ädel-reformen innebargenomfördes ochkom dämäst. år 1992Den
vårdför ochkommunerna fick samlat all långvarig serviceatt ansvaren

läkarkontakter.äldre och med funktionshinder exklusiveav personer
särskilda boen-fick också för hemsjukvård deKommunerna iansvaret

ocksådeformerna för sådan vård imed möjlighet överatt ta ansvaret
vanliga bostäder de kom med landstinget detta. Genomöverensom om

medicinsktreformen fick kommunerna betalningsansvar för s.k.ett
färdigbehandlade omfattandevårdas i sluten vård. Dettasom var en
reform bl.a. innebar bytte arbetsgivare.60 000änattsom mer personer

princi-s.k. psykiatrireforrnen år innebar egentligen ingaDen 1995
piella förändringar tillkommunernas för stöd och serviceav ansvar

omfattatpsykiskt störda. bestämmelserna tidigareMen i SoL, ävensom
såväl fysiskt psykiskt funktionshindrade, förtydligades. Dettasom
skedde för eventuella klart uttalaundanröja tveksamheter och attatt
kommunernas funktionshindrade omfattar såväl fysisktinsatser till som
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ålades kommunerna betalnings-psykiskt funktionshindrade. Dessutom
tydli-för färdigbehandlade, vilket åtgärdmedicinskt denär somansvar

för störda.anspråken på kommunala insatser psykisktgast anger
År fick kommunerna bestämmelse i 12 §1995 också, agenom en ny

för familjerådgivning erbjudas den begär det.SoL, kanattansvar som

Ändringar åri SoL 1998

enskildasSedan trädde kraft år har det funnits reglerSoL i 1982 rättom
Bestämmelsen, iför försörjning och livsföringtill bistånd sin i övrigt.

dentill årsskiftet 1997/98, innebarden lydelse den hade fram att en-
till skä-biståndsparagrafen, garanteradesskilde 6 § SoL, rätt engenom

målgrup-relaterad speciellalig levnadsnivå. Biståndsrätten inte tillvar
stödbistånd form ekonomiskteller och omfattade i såvälinsatser avper

och behandling, hjälp hemmet,bl.a. kontaktperson/familj, vård isom
boende.eller hem vård ellerboendestöd och placering familjehem föri

trädde kraft januari 1998,den ändring i den lGenom i SoL, som
Biståndsparagrafen hartill bistånd.preciserades och begränsades rätten

Ändringama innebäroch 6 a-6 §§reglering i 6 § SoL.ersatts gav en
bl.a. följande:

särskild reglering och innebärFörsörjningsstödet har fått ettatten0
införtsför Socialbidraget Enkonstruktionbegrepp ochnytt en ny .

denförsöijningsstödet ska täckabestämmelse i 6 b § säger attny
behov. bestårFörsörjningsstödetenskildes grundläggande av:

lek/kläder/skor,budgetposter livsmedel,riksnorm medEn sex
hälsa/hygien, tidning/telefon/TV-fritid, förbrukningsvaror, ett

för landet beslutas regeringenschablonbelopplägsta som av
varje år. 6

läkarvård,hemförsäkring,utgifter boende, arbetsresor,Vissa el,
arbetslös-fackförening ochtandvård, glasögon, avgift tillakut

be-stödetbehov. Nivån påhetskassa individuellt efterprövas
pålåginkomsttagareförhållande till vadlokalt i "--stäms en-

normalt på sig".har möjlighet kostaattorten
förkanför vad han eller honenskildesDen attgöraatt0 ansvar

själv kanintesjälv har förtydligats lagen. "Denförsörja sig i som
hareller få tillgodosedda påtillgodose sina behov dem rättsättannat
för sinochförsörjningtill bistånd socialnämnden för sinav

livsföring 6 SoL.i övrig" §
kravställa vissamöjlighet har införts för socialtjänstenEn att0 ny

försörjningsstöd 6uppbärfrämst på ungdomar under 25 år csom
ungdomarpåBestämmelserna första hand sikteoch d SoL. i6 § tar
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fåttinte fäste på arbetsmarknaden eller kommit utbildningin påsom
eller arbetsmarknadsprojekt.

hjälp6 f finns till bistånd form iI § SoL preciserat irätt0 en av
hemmet för för äldresärskilt boende service och omvårdnadsamt
och bostad med särskild service för funktionshindrade.

får biståndbestämmelse kommunernaI i 6 § SoL sägs att0 geen ny g
fåttfonn. denna bestämmelse har kommunernai Genom stör-annan

frihet bestämma delar biståndet socialtjänstensävenattre om av om
oförändrad. förarbetet till lagenambitionsnivå ska I sägs attvara

biståndkommunerna bör ha riktmärke den enskildeattsom genom
fråga deenligt ska tillförsäkras skälig levnadsnivå6 § ien omg

formtäcka. biståndbehov biståndet Till iär avsett att annansom
finns lagstadgadinte någon rätt.

SoL.införts lagens portalparagraf l § I"bamperspektiv" har iEtt0
särskiltåtgärder barn skaden bestämmelsen "närsägs rörattnya

beaktas vad hänsynen till barns bästa kräver".

förvalt-överklagas tillenligt reglerna SoL kan endastBeslut i 6 §g
kommunallagen.ningsdomstol laglighetsprövning enligt Kommu-som

andrabistånd ihar alltså befogenhet inte skyldighet attmen generna
regler i 6 b §till försörjningsstöd enligtfall de omfattarän rättensom

särskilt boende.f hemhjälp ochSoL och enligt reglerna i 6 § SoL
överklaga har in-enskildas möjligheterBestämmelsen innebär attatt

skränkts.
färdtjänstlagfärdtjänsten regleras ibörDet nämnas att omnumera

1997:736.
bestämmel-harfr.o.m. den januari 1998bör också lDet noteras att

socialtjänstlagenförskoleverksamhet och skolbarnomsorg iserna om
skollagen.inarbetats i

SoLSocialstyrelsen följer ändringarna iupp

följa hur kom-uppdrag under årSocialstyrelsen har regeringens att tre
riktlinjervägledande socialbidragsnorrner, utformarmunerna anpassar
bestäm-biståndsansökningar och hur deoch bedömaprövaatt nya

melserna tillämpas praktiken.i
frånsid 93propositionen 1996/972124 "--Regeringen utgår i -

enskilde skäligtillförsälcrarkommunen fortsättningen deniävenatt en
utformas det stärker denneslevnadsnivå och stödet så attattatt resurser

lagändringamadebatten samband medleva självständigt liv". iIett
skulle blisnabbtframfördes dock farhågor riksnorrnatt en en-om en
avsiktentillämpar ochhetsnonn alla kommuner inte, var, ensomsom
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"miniminonn" inte får Vidare kommu-underskridas. antogs attsom
skulle riktlinjerna bedömningama framföroch skärpastramanerna upp

allt vad gäller det ekonomiska enligt be-bistånd ska beslutassom nu
stämmelsen reglernai 6 § SoL. befarade deDessutom många attg nya
skulle öka administrationen kring individuellsocialbidrag- pröv-mer
ning, detaljkontroll, fler ansökningstillfällen och där-hushåll etc.-per
med leda till ökade kostnader.

Socialstyrelsens uppföljning ändringarna i lagen kommer attav
redovisas till regeringen i de frågoraugusti 1999. Ett sompar av
Socialstyrelsen söka besvara i sin uppföljning är:attavser

har kommunerna sig till riksnormen kommuner,Hur Haranpassat0
högre/mer schablon riksnormen,år 1997 hade generös änsom en

"sänkt" till riksnormenbehållit den eller har sigman
den ökadepolitiker och i kommunerna utnyttjatHar tjänstemän0

biståndet enligt harfriheten bestämma 6 § SoL Hur t.ex.att om g
för detbedömningen socialbidrag tandvård påverkats när numeraav

tandvård försörjningsstödeti lagen endast akut ingår i Harattanges
hjälptider bedömts hushåll medhushåll med korta på sätt änannat

längre

grundar studier.Socialstyrelsens uppföljning sig på några olika En av
"Inskränkt besvärsrätt praxis"dessa redovisas i SoL. Nyi rapporten

besvarats landetsbaserad enkätpå 87Den är procentsom av aven
fåttenkätenkommuner. Huvuddelen innebär kommunerna taattav

ansökningarställning bistånd.till några fiktiva om
restriktivaHälften kommunerna införtattangav merav nya

deriktlin biståndsområdena 6 §nå ot angivna inom ger inom av
rörandeSoL. kommuner skärpt riktlinjerelen sinatörst somvar an

bistånd Andelen kommuner beviljadetill tandvård. heltintesom
missbrukarvård, psykoterapifiktiva ansökningarna tandvård,om

tyd-och kontaktfamilj ökade Skärpningenmed 5-10 procent. var
tandvårdsfallet.ligast i

tandvård, dvs.fler kommuner akutAllt inte hjälp till näränannatger
eller bety-tandproblemen blivit leder till svårså de smärtastora att

dande obehag.
deSocialstyrelsen konstaterarz bedömakommunernas sätt attatt

skilde kommunernasfiktiva ansökningama kraftigt åt. Variationen isig
bedöma ansökningama tycks ha varit år 1997. Dettasätt ävenatt stor

tyder på domstolarnas likriktande roll heller tidigare varit såinteatt
stark.

SoS-rapport 1999:2, 7s.
2 SoS-rapport 1999:2, 10s.
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Kommuner med hög andel "socialt utsatta" bedömde de fiktivaen
ansökningarna restriktivt andra kommuner. Som mått påänmera
"social utsatthet" har då hög andel arbetslösaanvänts A-kassa ellerutan
KAS, hög andel utomnordiska invandrare och hög andel ensamstående
mödrar med barn under år. tydligt15 Ett i undersökningenmönster som
helhet kommunerna Norrlandsregionemai iatt generösa änvar var mer
Stockholmsregionen. Till del förklaras det andelen kom-stor attav

med "socialt utsatta" lägre där i Stockholms-är avsevärt änmuner
regionen.

I studie från Socialstyrelsen har undersökts vilkeni månen annan
kommunerna har ändrat sina nonner/riktlinjer mellan åren och1997
1998, dvs. efter det ändringarna i infördes.SoL Preliminära resultatatt
från denna och riktlinjeinventering antyder kommunermångaattnorm-
har restriktiva formuleringar i sina riktlinjer för socialbidrag till behov

ligger utanför försörjningsstödet. deI flesta fall gälldesom samma
riktlinjer redan före lagändringen. Det kan dock skönjas ten-svagen
dens till fler kommuner har infört slags "karenstid" för beviljaatt atten
vissa utgiftsposter, möbler,såsom TV-inköp eller icke akut tandvård,
det vill hushållet ska ha uppburit socialbidrag tid försäga längreatt en

ha till socialbidrag till dessa utgifter. dessarätt Den karenstid iatt som
fall varierar mellan månader månader.3 till 12anges upp

Länsstyrelsernas uppföljningar

Genom regeringens regleringsbrev för verksamhetsåret fick läns-1998
styrelserna i uppdrag sin verksamhets- och individtillsynatt upp-
märksamma effekterna förändringarna i socialtjänstlagen med ton-av
vikt på effekterna ändringarna i överklagningsrätten gällerdetnärav
bistånd till vård- och behandlingskostnader ekonomiskt stödsamt annat

försörjningsstöd". Vidare ska länsstyrelsernaän följasärskilt den nya
lagregleringen rörande bamperspektivet och "hur barns bästa får ge-
nomslag i verksamheten".

Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar i följande:rapporten
Ändringama överklagningsrätten har i lett tillinte någrastort sett
förändringar bedömniii till bistånd. har detDäremoträtten1 en av i
många kommuner lett l och ökadprövningar ad-mer noggranna
ministration.

Enskilda regel . utsträckninginte störrereagerar som 1 on
beslut kan överklagas. orsakEn til reaktionernaatt inte att inte varit

påtagliga vad de varit kunna bero på de fårän attmera uppges som
avslag, får hänvisning de kan överklaga laglighets-atten genom

3 Studien norrner/riktlinjer kommer prel. publiceras septemberi 1999 iattom
serien Socialstyrelsen följer och utvärderar 1999:3.upp
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förstått skillnaden.enligt kommunallagen. har inte Deprövning De
uppgivenhet,förut. det förekommer ocksåöverklagar Mensom

enskildesframför denfrustration och ilska. finns deDet attsom
har urholkats.rättssäkerhet

överklagnings-svårt pedagogiskt förklara vad de olikaDet är att
innebär.och förvaltningsbesvärlaglighetsprövningvä arna - -överklagarkommuner skriftlig hänvisning hurManga om manger

informerahar valtlaâglighetsprövning.Andra kommuner attgenom
muntligt.

SkåneKalmar, Kronobergs ochLänsstyrelserna sydlänen Blekinge,i
sammanfattandegranskninglän redovisar efter gemensam som enen

bl.a. följande:slutsats och riktlinjerNormerom
tilläm-socialnämnderhar sammanlagt 58Granskningen visat att av

hushållsel,försörjningsstöd tillschabloner för bedömning26 avpar
förSchablontill äkarvård och medicin.till hemförsälqing 318 samt

kronor.mellan och 281elkostnad/mânad för varierar 120en person
scha-användandetställer sig tveksamma tillLänsstyrelserna av

individuelll996/97:124, skallblonbelopp. Enligt 83,Pro ens
rådSocialstyrelsens allmännaallti Iskälighetsprövninê öras. om

beträffande998211, 14 dessutomförsörjningsstödoSFS sägss
för den faktiskaförsörjningsstöd normalt bör eviljashushå lsel att

kostnaden.
avseendekan tydlig restriktivitetgranskade riktlinjernadeI ses

tandvård missbruksvård, vilket inne-hyresskuld, ochhemutrustning,
lagstift-uppfyller de nationella målen ibär kommunerna inteatt

förarbetenoch dessningen

kommu-sydlänenredovisar länsstyrelserna ifrågan tandvårdI attom
mycket riktlinjer:har restriktivade fyra läneni tvånerna av

endastskrivit in tandvård "accepteraskommuner harNå attt.ex.a
skaalla framställningar biståndEftersomantagsvis". prövasomun

formuleringlevnadsnivå sådanskälig saknarindividuellt utifrån en
med dettaLänsstyrelserna riktlinjerlagstiftningen.stöd i attanser

tand-revideras. undersöknininnehåll måste Vår attvisar- -- enligtstälborde akuta ivårdsbehov bedömts prövatsetsom som
följd. Uppdelninrättsförlust för enskilde6 med§ den avensomg

rättssäkerriskerarakut och tandvård olika eten.mannan
ochb §tandvård enligt 6Länsstyrelserna ör prövasattanser

därmed jämställas med läkarvård.

följ ande:Länsstyrelsen Västerbotten konstaterar i sin årsrapporti

medförtallmäntFörändringarna socialtjänstlagen hari sett en res-
bidragfall därhar vissatriktivare tilläm Länsstyrelsenning. noteratenäart eller elestfall, tandvärkbevilas vidtill tandvård i akuta

såexempel finnsinfektioner. Godaakuta tillstånd och risker or oc
tandvård.förebyggandebidrag fördär kommunen ställer medupp

förunderlagviktigtmed behandlande tandläkareSamrådet är som

4 Länsstyrelsen Stockholms län, 1998:10, s.3.i Rapport
5 Sf.Länsstyrelsen Skåne län, 99:9, 4i Rapport s.
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rimlig bedömning den enskildes behov. Betydande variationeren av
i praxis mellan kommuner och handlä förekommer.gare

Andringama i överklagningsrätten medfört beslutvissaatt tasar
under 6 § de hör hemma under b medför6trots Dettaattg
rättsosäkerhet för den enskilde förlorar behövlig informationsom

överklaga. Länsstyrelsen harrätten funnit det anmärk-attom
ningsvärt kostnader för läkarvard, sjukhusvård och mediciner iatt
vissa fall har behandlats under 6 socialtjänstlagen§g

2.3 Socialbidrag

2.3.1 Från tillfälligt till försörjningsstödpermanent

Mellan åren och ökade1990 1997 socialbidragskostnadema från0
knappt till drygt 12 miljarder kronor.sex
Bidragstidema har under period blivit längre och iär0 samma nu
genomsnitt månader.5,5ca
Antalet hushåll långvarigt beroende socialbidrag harär0 som av
under åren till1990 1996 ökat från drygt 32 000 till 150 000ca
hushåll.

och flyktingarUnga fått fotfästeinte arbetsmarknaden,på0 som
äldre invandrare med låg eller ingen pension, liksom ensam-
stående föräldrar högrei grad andra hänvisade till social-är än
bidrag för försörjning.sin

Under 1990-talet har framförallt den omfattande arbetslösheten men
också förändringar i socialförsäkringens regelsystem ökat belastningen
på Socialbidraget. harDetta på så mist karaktärsin ursprungligasätt av

främst stöd till enskilda vid tillfälliga ekonomiskaatt ge personer pro-
blem för i stället tillgodose grundläggande ekonomiska behov.att mer

Utbetalningen socialbidrag har drygt fördubblats mellan årenav
Åroch1990 utbetalades1997. 1990 knappt social-6 miljarder kronor i

bidrag och år drygt1997 miljarder kronor.12 Bidragstidema har blivit
längre och för många människor har Socialbidraget bli denkommit att

försörjningen. Detta också viktig förklaring till depermanenta är en
ökade kostnaderna för socialbidragen.

Utredningen har särskilt delbetänkandeli studieredovisatett rör-en
ande socialbidrag och inkomster åren 1990 till studien fram-1996. Av
går bl.a. antalet hushåll långvarigt beroende socialbidragatt ärsom av
ökade kraftigt under denna period. Studien det långvariga social-om

6 ÅrsredovisningLänsstyrelsen i Västerbottens län 1999 1998.
7SOU 1999:46.
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flerårs-bidragsberoendet har skett såväl ettårsperspektiv ettett somur
social-perspektiv. hushåll definieras studien långvarigtEtt i som

månaderbidragsberoende hushållet haft socialbidrag under åttaom
långvarigtdefinition antalet hushåll medeller Med denna ökademer.

ungefär 150 000socialbidragsberoende från hushåll år till32 000 1990
Ökningen andelarhushåll alltså femfaldig. Somår 1996. när avvar nog

tillbefolkningen ökade dessa hushåll från 3,20,7 procentprocent
respektive år.

social-hushåll långvarigttlerårsperspektivet betraktadesUr ett som
månaderdet haft socialbidrag under minst 24bidragsberoende om

året imånader under det sistatreårsperiod, dock minstunder sexen
förhar studeratssocialbidragsberoendetperioden. långvarigaDet tre-
antaletvalda perioderna Visarårsperiod och 1994-96. De1990-92 att

hushåll denfrånberoende ökade knappt 32 000hushåll med långvarigt
Andelarna i be-den perioden.till 000tidigare perioden 75över senare

tillökade från 1,5folkningen 0,7 procent procent.
medsocialbidragminskade dock kostnaderna förUnder år 1998
mil-Under utbetalades 11,4jämfört med år 1997. år 19988 procentca
flyk-tillinklusive introduktionsersättningsocialbidrag,kronor ijoner

tingar.
soci-beroendehögre grad andraväsentligtiVissa änär avgrupper

och flyktingargällerDetför försörjning.albidrag sin unga personer
ocharbetsmarknaden, äldre invandrarefotfäste påinte fått ensam-som

stående föräldrar.
ka-redovisas iunder 1990-taletSocialbidragsutvecklingen även

pitel

Unga arbetslösa

ellerarbetsmarknadeninträde påunderlätta människorsFör att unga
gjortssärskilda insatserreguljär vissaövergång till utbildning harderas

samlatmöjlighetfick kommunerna år 1995år. Såunder ta ettattsenare
gymnasie-gåroch inte isaknar arbeteför ungdomar somsomansvar

år.fyller 20ungdomarnautbildning det åreller liknandeskola t.o.m.
heltid förverksamhet påelleranordnar praktikKommunerna annan

kom-frånslag får ersättningaktiviteter dettadeltar idem. De avsom
kommu-verksamheten finansierasMen attstaten genomavmunen.

mellanavtalgrundar påstorlek sigfår statsbidrag. Bidragets ettnerna
länsarbetsnämnden.kommunerna och

ifrån 988enligt uppgift AMS 6fanns detmaj 1999I personer
hälftenvilket mindrekommunalt ungdomsprogram motsva-änär av

14 personer.rande antal i maj 1998 828
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Antal ungdomar i utvecklingsgarantin April 1999Diagram 2.1 -

3000

2500

2000 nn_____.

.JE 1500
llåâiâl

1000

500

0
a -.c E å E§3-3g 9u4 n W :0 u0w ;3m U W 3:h 0m n x5E--E C0 u uW 0 nU 5e - W° WEN w Q0: :m iå x Z3 Q9E o 0öz K- 5e-

0

Källa: AMS

och 24 årarbetslösa ungdomar mellan 20Utvecklingsgarantin för ger
aktiveraskyldighetkommunerna möjlighet frivilligt på sig atttaatt en
dagar iåldrarna arbetslösa i 100alla ungdomar de aktuella variti som

kommuneroch drygtinfördes den januari 1998 220sträck. Garantin 1
medStatskontoret tecknat avtalhar enligt från attstatenrapport omen

ungdomar iskyldigheten deltogmaj 1999 6 909på sig den I ut-ta
mellanungdomarvilket ska ställas 10 000vecklingsgarantin, mot att ca

Statskontoretsföljd enligtarbetslösa i 100 dagar i20 och år varit24
rapport.

8 Statskontorets 1999:6.rapport
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GenomsnittligDiagram 2.2 nettoersättning till deltagare i
utvecklingsgarantin 19999April-
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arbetslöse anpassad aktivi-Kommunen ska erbjuda den individuellten
för verksamhetenStaten kommunen med kronor150tet. ersätter per

Är verksamhetendag dyrareoch deltagare. får kommunen stå för över-
Är behållaskjutande kostnad. verksamheten får kommunernabilligare

pengarna.
fårungdomar deltar inom utvecklingsgarantini aktiviteterDe som

olika ersättning beroende bakgrund. kvalificerat sigpå deras De som
för arbetslöshetsförsäkring utbildningsbidragfår motsvararett som

socialbidragarbetslöshetsersättning. berättigade tillDe skulle varitsom
får kommunen finansierad utvecklingsersättning, motsvararen av som
Socialbidraget och de statligt finansierad utvecklings-övriga får en

på kronor studiebidragetersättning l 967 i månaden. Detta motsvarar
för reguljära studier.

9 fårgenomsnittligaDen ersättningen för de deltagare i utvecklingsgarantin som
inkomstrelaterad från A-kassor diagrammetersättning i genomsnittet inomär ett

någotintervall. alltså snittersättningsnivånDet möjligt den faktiska liggerär att
eller under den här redovisade.över
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olikamajoritet kommunerna missnöjda med det finnsEn är treattav
utvecklingsgarantin°.ersättningsformer till ungdomar deltar isom

del-tycksEnligt Statskontorets det ungdomar,rapport somsom om
påbörjarutvecklingsgarantin, snabbare hittar arbete ellertagit i ett en

Därtillandra långtidsarbetslösa ungdomar.utbildning jämfört med
ungdomarnaframkommer från Ungdomsstyrelseni attrapport upp-en

personligahandläggare och derasskattat kontakterna med kommunens

engagemang.
långtidsarbetslösa ungdo-har situationen för deUnder tidsenare

till dettaförbättrats radikalt. Utvecklingsgarantin har bidragitmarna
År ungdomarhela förklaringen. 1993 40 000inte änär var mermen

vid 1998.långtidsarbetslösa drygt 3 500 utgången år Dettamot av-av
frånuppgiftersocialbidragskostnadema enligtspeglar sig också i som,

jämfört med årminskade med under år 1998Socialstyrelsen, 8 procent
utveckling ungdomarviktigt skäl till denna1997. Ett är att avsugs upp

konjunktur.uppåtgåendeen

Kunskapslyftet

arbetsmark-ungdomarnas förbättrade situation påYtterligare delen av
deltog 143 000kunskapslyftet. Enligt Skolverketnaden förklaras av

medökningKunskapslyftet i oktober 1998 vilketi är enpersoner
dessa iBåda åren deltog 90från oktober 1997.23 200 procent avca

gymnasial vuxenutbildning.
utbild-särskildaSkolverket" eleverna dethar 35Enligt procent av

kvalificeratsärskilt för Deningsbidrag inrättats programmet. somsom
finansie-harbidrag. Ytterligareför kan få detta 35sig A-kassa procent

Resterandestudiemedel. 30studiestöd ellerordnadringen annatgenom
sistnämndadenstudier påfinansierar sina Isätt.annatprocent gruppen
socialbidrag förberoendehelt eller delvisfinns attär avpersoner som

kunna studierna.bedriva

utländsk bakgrundPersoner med

börjantalen liksom iinvandrade under 1950- och 1960-De avsom
och övrigahand från de nordiska ländernakom första1970-talet i

kornarbetskraft.svenska näringslivet behövde Deför detEuropa utatt
denförvärvsfrekvenshade regel högrei arbetslivet direkt och i än

1° det,Utvecklingsgarantin kommunernaSvenska Kommunförbundet, sersom-
ff.15s.

Skolverket 1997.
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svenska befolkningen i motsvarande åldrar. Sedan dess har en succes-
förändringsiv skett. Från och med mitten 1980-talet det huvud-iärav

Östeuropasak flyktingar och anhöriga från och tredje världen in-som
vandrat. Dessa invandrargmpper har haft mycket etablerasvårt attnya
sig på arbetsmarknaden. Så fallet l980-talets högkonjunktur-trotsvar
och det accentuerades under 1990-talets lågkonjunk-tur. utrikesDe
födda har därmed genomsnittsinkomster de föddasämre i Sverigeän
och i utsträckning beroende socialbidragär för sin försörjning.större av
Detta gäller samtliga åldersgrupper.

Att invandrare har haft svårt etablera svenska arbets-sig på denatt
marknaden beror på flera faktorer. En sådan naturligtvis den struk-är
turomvandling såväl inom off-näringslivet inom denägtsom rum som
entliga sektorn och medfört många arbetstillfällen försvun-harattsom
nit. En faktor invandrarnas kompetens alltidinteär att stämmerannan

med arbetslivets krav. Ytterligare orsaker ökade krav påöverens är
arbetslivskompetens och allt högre krav på goda kunskaper deti svens-
ka språket. Invandrare har heller inte sociala nätverksamma som
svenskar i regel har. har attityder hosDessutom arbetsgivare och i vissa
fall diskriminering försvårat för invandrare få arbete.även att

Men skillnaderna mellan olika invandrargrupper detär närstora
gäller etableringen arbetsmarknaden.på Arbetsmarknaden bättre förär
dem har ochgångbar utbildning goda kunskaper svenskaisom men
kärvare för ochäldre invandrare invandrare med skolgång ochkort
bristfälliga kunskaper i svenska. Invandrare kommer från kulturelltsom
och geografiskt avlägsna länder har förank-generellt sämresettmera
ring på arbetsmarknaden.

På decennier Sverigenågra har invandring landblivit ettgenom som
präglas mångfald.kulturell och etnisk Mer 900 000än ärav personer
födda utomlands. dessa har 40Av varit bosatta i Sve-än procentmer

ellerrige 20 år Ytterligare föddacirka 700 000 i Sve-ärmer. personer
rige och har åtminstone föräldrar iden sina ävenröttergenom ena av

land.ett annat

Äldre invandrare

De invandrade till före dagSverige mitten 1970-talet och isom somav
har uppnått pensionsåldem har regel försörjning ordnad.i sin Detta
gäller i princip också dem s.k. konventionsflyktingar eller påärsom

grund betraktas skyddsbehövande. Deras pensionsrättannan som reg-
leras nämligen särskilt lageni 1962:381 allmän försäkring,om

kap5 7 Bestämmelserna innebär, uppehålls-den beviljatsatt som
tillstånd och uppfyller fårvissa kriterier bosättningstid Sverigeiom
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tillgodoräkna sig den tid han har varit bosatt hemland.i sitt tidigare
Den invandrar efter 65 års ålder får inte tillgodoräkna tidsig någonsom
i det tidigare hemlandet.

särskildaDenna reglering gäller inte för fåttpersoner som uppe-
hållstillstånd i Sverige humanitära skäl eller fåttanhörigaav som uppe-
hållstillstånd anknytningsskäl. För del dem försörjnings-ärav en av
situationen bekymmersam.

Särskilda regler gäller för EU-medborgare. innebär i principDessa
pensionsrätten följer med dem de flyttar gemenskapen.inomatt om

1950:382Lagen svenskt medborgarskap medger utlänningattom en
haft sin hemvist här landeti sedan fem fårår ansöka svensktsom om

medborgarskap. dvs.Före år 1994, innan tillSverige anslöt sig EES,
innebar svenskt medborgarskap också till folkpension. i detMenrätt
nuvarande pensionssystemet krävs det med40 års vistelse eller år30
pensionspoäng i för fullSverige pension.

Diagram Beslut2:3 uppehållstillstånd för flyktingar och andra,om
åren till1990 1997
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Källa: Invandrarverket

En del invandrare i åldrarna 65 år och däröver därför låghar pension
eller ingen pension alls. följd häravSom mellan och 10 0009 000är

i dessa åldrar helt beroende socialbidrag för försörjning.sinpersoner av
Allt fler äldre invandrare kan förväntas socialbidragbli beroende av

för försörjningsin till följd underantal människor 1990-att ett stortav
talet fått upphållstillstånd humanitära skäl anhöriga se dia-ochav som

2.3.gram
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Det inte rimligt dessa social-ska hänvisade tillär att personer vara
bidrag för sin försörjning. Utredningen också tilläggsdirek-har genom
tiv fått i uppdrag finna alternativ till deras ekonomiska trygghetatt ett
och återkommer till denna fråga i kapitel 14.

Ensamstående föräldrar med barn

De ensamstående föräldrarnas ekonomiska situation förvärratshar
under 1990-talet. Såväl problemen på arbetsmarknaden nedskär-som

vålfärdssystemenningarna i har påverkat denna hushållstyp hög grad.i
Men ensamstående föräldrar med barn självfallet homo-inte någonär

förhållanden till följd andra fakto-Deras varierar mångagen grupp. av
hushållstypen, hur föräldrar uppfyller vid skils-sittän t.ex.rer ansvar
och separationer finns tecken på föräldrar,Detmässor att sepa-som nu

för barn tidigare.sinastörretar gemensamt änettrerar, ansvar
kartläggning alla socialbidragstagare Stockholm mellanEn iav

åren och de bostadskostna-1990 1995 visar ständigt stigandeävenatt
tilldema, vid sidan den höga arbetslösheten, viktig förklaringärom en

de höga socialbidragskostnadema. boendekost- nader drabbarHöga
naturligtvis de flesta föräldrar tordeensamståendemen varagrupper
särskilt utsatta.

nivå och kan ocksåKommunala bamomsorgstaxors konstruktion
dåligt förbidra småbamsfamiljer allmänhettill arbete lönar sig iatt

standarden arbetslöshet.jämfört med den ekonomiska vid Många en-
detta. beroendeföräldrar faktumsamstående upplever Det många äratt

till högasocialbidrag bidrar också marginaleffekter.av
deltidsarbete i sig ensamståendeSannolikt problem för deutgör ett

föräldrarna. arbetar i yrken där regelMånga dem deltid änärav snarare
undantag, vård gångersåsom inom och och handeln. Många äromsorg
det svårt få heltidsarbete vill ha det.att ett även om man

försämradensamstående föräldrar 1990-talet har fåttAtt under en
stödsekonomisk har ökatsituation och utnyttjandet socialbidragatt av

Ökadeden studie delbetänkandetockså utredningen redovisat iav som
socialbidrag SOU 1999:46.

2 Socialdepartementet 1996.
3 Stockholms stad 1997.
M DS 1997:73.
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AustralienSverige, Finland,iSocialbidragen2.3.2

jämförelseStorbritannienoch en-

socialbidragssyste-jämförde under hösten 1995utvärderade ochOECD
Australien. social-MedochStorbritannienFinland,Sverige,imen

biståndbehovsprövadesammanhang deti dettabidrag manmenar
grundläg-tillgodoseinriktat påformkontant eller i är attsomannan

inkomstfördel-hushåll längst iochindividergande behov hos ner
ningen.

socialpolitiskautformning och deolikabakgrundMot systemensav
frå-övergripandeställer OECDfungera isammanhang de ska tresom

gor:
medförskyddsnätfungerarvälHur ytterstasystemet personersom-

problem,ekonomiskasvåra
bidragsberoende ochundvika långvarigtväl lyckashur man-

effektivtsammanhängande,påsocialbidragssystemetfungerar ett-
sätt

delsförebyggatillsocialbidragensyftar extremaländersamtliga attI
ochutslagningsocialdelsandrademförsvårigheter utan resurser,
län-mellanbidraget varierarutformningenmarginalisering. Men av
medbaseradestatligtharStorbritannienoch systemAustralienderna.

kommunalaharoch Sverige systemFinlandmedangenerella regler
bistånd.individuelltmed prövat

skyddsnätBidraget ytterstasom

tilltendensutvärderingenför attvid tidenfannsländernaalla fyraI en
pensioner,överbelastades attsociala trygghetssystemende genom

ändamåltillutnyttjadesöverutnyttjades elleroch ersättningarbidrag
arbetsskade-ochgällde sjuk-för.avsedda Dettade inte t.ex.varsom

utgif-socialaökade deföljdförtidspension. Somochförsälcringama
dåupprätthållas. Närkundeinteersättningsnivåemamycketså attterna

ochbidragtillför berättigainfördeskriteriertydligare och attsnävare
ochförsörjningmed sinproblemmänniskordelfickersättningar en

på såöverfördes sättKostnadersocialbidrag.sökatillhänvisades att
socialbidragen.tilltrygghetssystemenfrån de sociala

levnadsnivåskäligpåbalansera kravetskahurFrågan enom man
Finlandländer. Isamtligadiskuterats iarbeta harincitamenten attmot

centralautvärderingentidpunkten förvidhadeoch Sverige normerman

5 1998.OECD
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lokalt. individuell ochtillämpades Behovsbedömningen ettärsom
detenskildeviktigt inslag arbetet olika hjälpa deni påär sättatt ur

ocksåberoende Socialbidraget kan skapa. Oftast behöver män-som
kortare tidsperioder.niskor socialbidrag under

be-parlamentende centraliserade detI ärsystemen ytterst som
till konsu-Storbritannien nivån knutenbidragsnivåerna. I ärstämmer
industriar-genomsnittligmentprisindex och mycket låg 14 procent av

någotföljer löneutvecklingen ochbetarlön. Australien nivånI är
Storbritan-ändå väsentligt lägre i Finland och Sverige. Ihögre, änmen

ofta Socialbidraget betydligtoch Australiennien permanentär en mer
Finland ochföreteelse jämfört med Sverige.

och Sverigemetod Finlandkonstaterar denOECD-gruppen att som
beroendeförskälig levnadsnivå demanvänder har lett till är avsomen

socialbidragsnorrnockså till förmån forsocialbidrag. uttalar sigMan en
eftersomoregelbundna, utgifter,innefattar normala, inklusiveallasom

beford-verkar beroendeskapande och inteför enskilda utgifteransökan
egetrar ansvar.

långvarigt bidragsberoendeundvikaAtt

barnfamiljer ochrapporterade alltfler, främstfyra ländernaAlla att
tid.beroende socialbidrag under lång Förarbetslösa, blev attavyngre

arbetslöshetgrundsocialbidragsberoende har isinreducera det som
tyngd-Finland liggerstrategier. I Sverige ochtillämpar länderna olika

föranvändsarbetsmarknadsåtgärder, till delpunkten på aktiva ensom
Arbetsmarknadsåtgärdcr-arbetslöshetsunderstöd.legitimera fortsattatt

arbetskraftöverbrygga svackor efterfrågan påianvänds också för attna
medarbetslösa kontakteninte förlorartill deatt attgenom se

arbetsmarknaden.
ochersättningari stället lågaStorbritannien och Australien tillämpar

enskildehos denfönnånstider för skapa starka incitamentkorta attatt
mel-Skillnaderna ocksåfåmöjligt arbete igen.så är storaettsnart som

för aktivaanvändsgällerlan länderna det den andel BNPnär av som
0,6Storbritannienoch iarbetsmarknadsåtgärder, i Sverige 3,1 procent

procent.
Finlandunder 1990-talets krisår har det i såväl SverigeMen som
bakomtänkande liggeruppstått svårigheter realisera detstora att som

frånersättningaktiva arbetsmarknadspolitiken. många stården Att utan
socialbidragssystemet.har hög grad ökat trycket påA-kassa i

6 januari 1998.ikraft denlagstiftade riksnormen trädde 1i SverigeDen numera

...,delA19-1630Socialtjänst4
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OECD-gruppens kommentar beredskapsarbete och AMUattvar
tenderar bli brygga mellan perioderatt arbetslöshet mel-änmera en av

Ävenlan jobb. det positivt den arbetslösär på dettaatt är sättom som
inte slås tvivlar OECD-gruppen på överbryggningspolitikenut kanatt
behållas i längden.

Synen på inkomststöd till ensamförälderhushåll skiljer sig betyd-
ligt mellan Sverige och Finland å sidan och Storbritannien ochena
Australien å den andra. Gemensamt för de de knappastär attsenare
förväntar sig mödrar ska förvärvsarbeta.att Australien harensamma en
särskild "ensamförälderpension" och Storbritannien har särskildaäven
stödsystem för ensamföräldrar. Dåligt utbyggd och dyr barnomsorg är
också barriär arbete.moten

En generell iakttagelse från OECD-gruppen arbetsmarknadenär att
har förändrats så lågutbildade har svårare arbete.att attpersoner
Detta kräver intensiva åtgärder för motverka enskildaatt attmer perso-

anställningsbarhet minskar vid långvarig arbetslöshet. Menners grup-
tyckte sig tendens till arbetsförmedlingarna lågprioriteradeattpen se en

de svårplacerade.

Fungerar Socialbidraget sammanhängande och effektivt

Socialbidraget det skyddsnätet.är Frågan samordnayttersta attom
olika och åtgärder för förbättra klienternas situation dåatt ärprogram
mycket viktig. Med utgångspunkt från bakomliggande orsaker till
biståndsberoende urskiljer OECD-gruppen funktioner för social-tre
bidraget; socialt behandlingsarbete, stöd vid sökandet arbeteatt ge av
och inkomststöd. finnsDet påtagliga skillnader mellan länderna detnär
gäller tyngdpunkten ligger på dessa funktioner.trevar

Finland och Sverige har tradition i hög grad betonat de först-tvåav
nämnda. Socialbidragets lokala anknytning har då varit garanti fören

god kunskap klientens situation och bakomliggande förhål-en om om
landen. I Storbritannien och Australien, där bidraget fördelas genom en
nationell organisation, däremot tonvikten lagdär på beräkna kor-att
rekta belopp och effektivt hantera utbetalningarna.

Men såväl i Finland Sverige har förändrat karaktärsystemetsom
under 1990-talet på grund den starka belastning uppstått påav som
Socialbidraget till följd arbetslösheten. Den där ekonomiskaav grupp
problem bara del i omfattande social problematik harvar en en mer

majoritet klienterersatts sociala problem med behovutanav en men av
stöd till sin försörjning och i viss utsträckning hjälp söka arbete.att

I kritisk analys hur socialbidragssystemen fungerar dessaien av
länder pekar OECD-gruppen på flera brister. sådanEn social-är att
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bidragen används tillägg till otillräckliga socialförsäkringar. Mansom
funktiondetta tenderar socialförsälcringamasurholkaatt attmenar

samtidigt skapar "fattigdomsfállor" %-iga margi-100som man genom
naleffekter för allt del befolkningen.störreen av

socialbidragenadministrationenOECD-gruppen också attmenar av
socialförsäkringen, åtmins-borde samordnas med administrationen av

lcri-för behöver ekonomiskt bidrag. Vidaredem bara ärtone mansom
dubblera verksamhettisk till socialförvaltningama tenderar attatt som

främst arbetsförmedlingen.bedrivs på håll, Gruppen attannat menar
hög gradarbetsmarknadspolitiska åtgärderna idetta följd deär atten av

Åtgärderna förutformning. inarbetslöshetsförsäkringens sättsstyrs av
stårtill förlängdkvalificera dem med försäkring ersättning. Deatt som

trädaförsäkring blir också åtgärder och socialtjänsten tvingasutan utan
klienteri åtgärderin. socialtjänsten prioriterar sinMen tur som ger

arbetsmarknadsutbildning. blirtill A-kassa eller Strävanmöjlighet sna-
Reha-minska bidragsberoendet.socialbidragenminska än attattrare

dubbel-pekar påområde där OECD-gruppenbilitering är ett annat
samarbete.arbete, övervältring och dåligt

institutionella strukturendenGenerellt OECD-gruppen attsett anser
både mångaoch svåröverskådlig. finnsområde komplex Detpå detta är

arbetar svårtparallellt.nivåer och många institutioner Det är attsom
skjutatendensansvarig och det finnsegentligen attär enange vem som

myndigheter. instanserolika Eftersom så mångamellanöver ansvaret
syftet;bort det överordnadeinvolverade riskerar attär att tappa geman

hjälp tillför möjligtmöjligt så mångasnabbtbistånd så att ge somsom
självförsörjning.

och arbetskravenSocialbidragen2.3.3 en-
utblickinternationell

USA

År refonnförslaggenomgripandelade USA:s president fram1994 ett
federalfrån fortsattFörslaget, utgickför socialbidragssystemet. som

före-Blandinnebar villkoren för bidrag skärptes.reglering, annatatt
slogs bidraget skulle skäras ned eller upphöra t.ex.att personom en

fäder inteochberedd delta utbildningsprograminte i attatt m.m.var
tidigare.lättslippa undan ekonomiska likaskulle sitt ansvar som

Åtgärder ochskulle stärkasför minska antalet tonårsgraviditeteratt
de fickautomatiskt få ökade bidragmödrar skulle inte ytter-omunga

ligare bam. Förslaget föll i kongressen.ett
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I november fick1994 republikanerna majoritet kongressens bådai
kamrar. kraftI sin majoritetsställning drev republikanerna hårt kra-av

på radikal socialbidragsreform.vet Under våren lade1996 presi-en
denten två förslaget, det tredjeveton gång hamnademot när påmen en
hans bord skrev han under den lagstiftning gäller "The Personalsom nu
Responsibility and Work Opportunity PRWOR".Act Vissa delar av
reformen trädde krafti oktober 1996 medan andra genomfördes suc-
cessivt under budgetåret.

utmärkandeEtt drag i det regelverket långtgående delege-ärnya en
ring till delstaterna och ökad flexibilitet såväl federalpå på del-som

och lokal nivå. finnsDessutom detstats- inte längre någon federalt
garanterad kontantutbetalning till behövande

Varje delstat tilldelas viss block grant. Delsta-en summa pengar
får utforma åtgärderna på detterna lokala förhållanden,sätt som passar

de ska uppfylla vissa mål. finnsDet också federal bestämmelsemen en
förtak kontantutbetalningar. innebärDen socialbidragattom som

kontantutbetalning fårinte 60 månader 5 år underänges mer en per-
hela levnad. Dispens kan för högst 20 samtliga fall.procentsons ges av

Delstaterna ska också under sexårsperiod få ökande andelen en av
bidragstagarna från bidrag till arbete. Perioden börjaröver år 1997 då
kravet på övergångar 25 och avslutas år då kravetär 2002 50procent är

för familjer med endast förälder. Målsättningen snabbtprocent är etten
tillträde till sysselsättning, "from welfare work". Arbetsvillkoret ärto
obligatoriskt. bidragstagareFör delta iarbetsmarknads-pro-vägrarsom

eller dylikt minskas bidraget med 25 Under vissa beting-procent.gram
elser kan det dras heltin och frågai stryks från listan överpersonen
berättigade personer.

Delstater inte lever till målsättningarna drabbas sanktio-som upp av
Om delstat fortsätter med kontantutbetalning tillt.ex.ner. en personer
fått bidrag i 60 månader reduceras delstatens anslag frånänsom mer

federala medel med årligen.5 procent
Organisationen för bl.a. socialarbetare för förtiden kortärattanser
kunna utbilda personal till fyllaatt inte bara traditionella rollsinatt

också rollen arbetsförmedlare.utan Inga medel har heller öron-som
märkts för utbildning och budgeten Kontrollverksamhetär stram. av
olika slag ökar också.
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på Norgeaktivering i Danmark ochKrav

sinsocialbidrag hartillaktivering förSocialtjänstlagens krav på rätt
ioch MenDanmark Norge.socialtjänstlagstiftningen imotsvarighet i

detvarförhär,aktivering tidigareländer infördes kravet pådessa än
få.kansådant kravvilka effekterfinns studier belysernågra ettsom

aktivering,kommunalden lag LovDanmark infördes år 1994I om
akti-relevanterbjuda arbetslösade skakommunernakräver attavsom

tackaerbjudande har intefår sådantenskilde rättvering. Den attettsom
dras in.kan Socialbidragethon dethan ellernej till detta. Om gör

studerat fungerat. Dethur lagen harhar över-danska forskareTvå
fun-tycks halagenForskarnapositivt.gripande intrycket attär menar,

bidrag.sökerdesåväl handläggareväl och accepterasgerat somsomav
sigde iblandbarahar intervjuats använtHandläggare att avsvararsom

har inteintervjuats,biståndet. Sökande, hardramöjligheten inatt som
känt sigde egentligensig kränkta ellerde känneruttryck förgivit attatt

fått relevanta.de erbjudanden de harhar upplevttvingade. De äratt
fåtal harfaktiska aktiveringen. Ettspännvidd i denfinnsDet storen

Å finns desidannäringslivet. andradet privatafå placering ilyckats en
ak-Relevantknapp".för trycka på"visar sigbarai attstort sett ensom

medtolkarbegrepp,ord mycket vittandramedtivering ettär som man
enskildes förutsättningar.till denhänsynmycket stor

ak-påkravnorska erfarenheternastudie debeskrivsnorskI aven
presentationmuntligsamband medsocialbidrag. Iförtivering aven

observationer:till följ andeförfattarengjorde rapportenrapporten
harDetkommunala självstyret starkt i Norge.detdet förstaFör är-

har inteExempelvisstyrning varit angettinneburit att statens mansvag.
kommu-olikainblandning iförnågra exakta åldersgränser personers

nala projekt.
fungerarDepå aktivering.gäller kravenandra observationenDen

hellreavstårmänniskordelmänniskor. Ensätt stängaatt uteettsom
deaktiveringshanteringi densocialbidrag komma infrån än att som

hamnakan riskera att
kommithardel kommuner atttredje observationEn att an-envar

exempel-arbetskraft. förekommerbillig Detvända dessa personer som
sidaveckaniarbetsvecka för kronorfull 25människor arbetarvis att

vi-ocksåharanställningar. Dethar vanligamedvid sida sompersoner
den härsocialbidrags-kostnadema iutvecklingensig typenattsat avav

andra kommuner.lägre ihar varitkommuner än

iSocialt7 Arbejde.ForskningforCenterAktivering tvang,og
s arbeidslinja, 1997.PiskenLødemel, i
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2.4 Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen IFO begrepp för-egentligär ett utan
ankring i socialtjänstlagen. användsDet ofta för definieraatt ett pro-
gramområde till grund för socialtjänstens budgetering och planering vid
sidan begrepp äldreomsorg, handikappomsorg och administra-av som
tion. Innehållet i området inte entydigt. detMen har kärnaär somen
består följ ande uppgifter/verksamheter:av

socialbidrag budgetrådgivning och försörjningsfrågor-
förebyggande arbete förhållandei till barn, ungdom och missbruk-
barn- och ungdomsvård-
missbrukarvård-
råd, stöd och vård till familjer-
familjerätt faderskap, vårdnad, adoptionumgänge,-
familj erådgivning.-

IFO står alltså i för detprincip innan träddesocialtjänstlagen isom
kraft reglerades i socialhjälpslagen exklusive dess ålder-regler om
domshem etc., bamavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. I vissa
kommuner har valt inom för förIFO ocksåatt t.ex.man ramen svara

fysiskt och psykiskt funktionshindrade.omsorg om
harInsatsema olika karaktär. kan syftaDe till skydd, råd, stödatt ge

och olika former bistånd inklusive försörjningsstöd till enskilda.av
deMen kan också gälla service och förebyggande individ-arbete på

och gruppnivå och allmänt inriktade Uppgifterinsatser.genom mera av
myndighetskaraktär och på individnivå klientnivå dominerar.

Handläggning socialbidrag viktig och volymrnässigtär storav en
del arbetet inom SocialbidragensIFO. utveckling under 1990-taletav
har redovisats i avsnitt och frågan2.2 återkommer kapiteli

2.4.1 och ungdomBarn

22 Sveriges befolkning barn åri åldrarna 0-17procent är0 av
1,9 miljoner
75 barnen lever tillsammans med båda föräldrarsinaprocent0 av
1,4 milj.
16 barnen lever med förälderensamståendeprocent0 av en
300 000

p23 barnen har invandrarbakgrund 450 000procent0 av
72 barnen 1-6 år deltar i någon form förskole-procent av av
verksamhet 500 000
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de skolbarnen deltar form55 i någonprocent0 av yngre av
skolbamomsorg 180 000

barnen föremål1,4 för åtgärder inom socialtjänstenärprocent0 av
28 000

Källa: Socialstyrelsen Statistik Socialtjänst 1998:5

ochSocialnämnden har enligt skyldighet verka för barn12 § SoL attatt
skaungdom under och goda förhållanden. Nämndenväxer tryggaupp

dettaockså samarbete med hemmen främja barns utveckling. Tilli nära
farkommer for skydd för och stöd till barn och ungdomansvaret som

illa eller riskerar utvecklas tydligt i SoL.Detta äratt ogynnsamt. ansvar
tillReglerna socialtjänstens utredningsskyldighet och medverkanom

bestämmelseroch fostran,underåriga får god vård också SoL:satt men
dessamisshandel underåriga centrala ianmälan ärmotm.m.om om

sammanhang.
ochBestämmelserna anmälan i § SoL innebär dels71 att envarom

misshandel, blirunderårig.får kännedom att t.ex.en genomsom om
social-tilleller utveckling, bör anmäla dettaför fara för sin hälsautsatt

verksamhet berörskyldighet för myndigheternämnden, dels en vars
ochoch sjukvårdmyndigheter inom hälso-barn och ungdomar, andra

anmälaanställda hos sådana myndighetersocialtjänst, genastattsamt
verksamhet får någotde kännedomtill socialnänmden i sin somomom

underårigssocialnämnden behöver tillkan innebära ingripaatt en
gäller för de verksamma inomskydd. Skyldigheterna även mot-ärsom

har detprivata området. Socialtjänstensvarande Verksamheter på det
ochför utreda till skydd för underåriga.formella ansvaret att agera
ska självbestäm-byggaStöd socialtjänsten på principenger omsom

samtyckaenskildeden ska ochmande. innebär alltsåDet att acceptera
måste ieller ungdomtill stödet fråga. för skydda barni Men att ett en

samtycke.enskilde sittfall socialtjänsten gripa denvissa in utan att ger
lagstöd får sökas i LVU. Isådana fall kan tillämpasI inte SoL utan

fall.denna lag finns särskilda vård vissaregler iungaom av
landår i vårtUnder l990-talets första hälft fick 28 000 barn perca

placeradestredjedelar barnenbistånd från socialtjänsten. tvåDrygt av
för berörde 31 000hemmet kortare eller längre tid. Under år 1997utom

dessasocialtjänstens Cirkainsatser barn och ungdomar. 18 000 avav
År siffror 30 000insatser innebar kontaktfamilj. 1996 motsvarandevar

gällde kontaktper-insatser till barn och ungdomar Vilka 50017caav
underkraftigtson/-familj. Efterfrågan på kontaktfamiljer har ökat

användsl990-talet. också allt utsträckningDet insats i störreär en som
vid svårare ärenden.
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Brister dokumentation,i utredningar och utvärderingar metoder iav
socialt arbete innebär det mycket svårt bedöma effekternaäratt att av
socialtjänstens insatser. finns ocksåDet undersökningar belysersom
utfallet socialtjänstens individinriktade åtgärder för de barn ochav
ungdomar aktualiserats på grund de riskerar utvecklasatt attsom av
ogynnsamt.

2.4.2 medVuxna missbruksproblem

Minst 3 300 vistas i hem för vård eller boende HVB.0 personer
Cirka 3 000 dessa därvistas frivilligt med stöd övrigaSoL0 av av
tvångsintagna enligt LVM.
Åldersgrupperna 30-49 år dominerar såväl bland vårdasde0 som
frivilligt bland de tvångsvårdadesom
Den genomsnittliga vårdtiden för den vårdas med stöd0 som av
LVM 124 dagar, längre för kvinnor 139 fördagarär än män
117 dagar.

femtedelEn de frivilligt vårdade kvinnor 39 deär procent0 av av
tvångsvårdade.
47 antalet LVM-ansökningar missbrukprocent0 av avser av
alkohol, 30 missbruk narkotika och 19procent procentavser av
missbruk alkohol och narkotika.av

Källa: Socialstyrelsen Statistik 1998:5 för missbrukare i hemInsatser vuxna-
vårdför eller boende/HVB 1997

Ovanstående uppgifter gäller institutionsvård, fördvs. vård i s.k. hem
vård eller boende. Sådan vård bara femtedel socialtjänstensutgör en av
insatser för missbrukare. Någon samlad officiell statistik in-vuxna om

i vård har funnits föreinte år fr.o.m. detta år1998,satserna öppen men
kommer det finnas vissa sådana uppgifter.att

Socialnämnden ska aktivt sörja för den enskilda människan medatt
missbruksproblem får den hjälp och vård han föreller hon behöversom

komma ifrån sitt missbruk ll SoL. förarbetena§ till lagen fram-att I
hålls socialtjänstens insatser i detta arbete ska präglas erbju-att av en
dande attityd. Vård och behandling ska så långt frivilligamöjligt iges
former och med hänsyn till individens självbestämmande.

Samtidigt den ekonomiska situationen för blivitkommunernasom
kärvare och kraven på effektivitet ökat har det skett förändringarstora
inom kommunernas missbrukarvård. Det uppenbart utvecklingenär att
går allt mindre institutionsvård till förmån for öppenvård, framför-mot
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gälleralkohol. detallt det gäller missbrukar Närnär personer som
blandmissbrukmissbrukar narkotika eller har ärettpersoner somsom

tendensen svagare.
olika for-förmån förUtvecklingen mindre institutionsvård tillmot

Till del den handlaöppenvård kan ha flera orsaker. kan vär-ommer av
metoderinstitutionsvård utveckling idering resultat i och öppen-avav

haocksåkommunala kanutvecklingen den ekonominvård. Men av
ändringmed denfick ökad uppmärksamhet i sambandspelat Fråganin.
deninnebärkraft den januari 1998.trädde i l Deni SoL att en-som

med förvaltnings-överklaga valet insatsskilde kaninte avnumera
fådet före lagändringenbör också påpekasbesvär. detMen att var

missbrukarbiståndsansökningarlänsrätterna rördedomar i omsom
vård.

öppenvårds-förhittills finns också stödforskningDen attgersom
tillfall. knuten Cent-de flestaföredra i Eninsatser är expertgruppatt

publicerathararbete vid Socialstyrelsensocialtför utvärdering avrum
behandlingseffekter.alkoholvårdenskunskapslägetöversikt över omen

lederbehandlingfinns någon enskildframgår b1.a. det inteDet att som
alkohol. Menalla dem missbrukarbehandlingsresultat fortill goda som

demförinstitutionsvård börslutsats ändåär att reserverasgruppens
tillgodogörapsykiatriska och sociala skäl inte kanmedicinska,som av

alkoholmissbrukatharformer. Debehandling isig öppna personer som
for institu-ställetnätverk bör, ioch harunder lång tid ett svagtsom

former,kombination insatser itionsvård, erbjudas t.ex.öppnaaven
kvalificerad dagverksamhet och hemtjänst.boende,skyddat

rådgivning och stöd iService,2.4.3 nya
arbetsformer

isocialtjänstenharmyndighetsutövningenden formellaVid sidan av
behö-enskildaoch stöd tillför upplysningar, råduppgift att somsvara

diskute-myndighetsutövningenskilja dessa fråndet. insatserFör attver
"service",fortsatta begreppetdessa i det under äveninsatser omras

hemtjänstinomanvänds för täcka in insatserbegreppet ibland även att
kanenskildahär stöd och hjälpMed serviceetc. personersomavses

begränsadmedbiståndsbedömning,krav utredning ochpåutan en
önskaroch sådokumentation även anonymt.om man

servicetraditionellt har drivitsverksamheterExempel på somsom
familjerådgiv-alkoholrådgivning ochinformation och rådgivning,är

9 SoS-rapport 1998:3.
2°SoS-rapport 1996:13.
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ning, liksom Ävenservice s.k.via medborgarkontor. familjecentraler,
familjeterapi och kuratorsverksamhet har i vissa kommuner organise-

service.rats som
Många kommuner söker dagi och effektiva former för detnya mer

sociala arbetet. I regel då eftersträvar bättre hittills ha detatt änman
erbjudande förhållningssätt enligt förarbetena till SoL skullesom
prägla socialtjänsten. Man vill på så också stimulerasätt och motivera
enskilda självmant och på tidigareatt stadium söka stödettpersoner när
de behöver det. Dessa verksamheter kan utformas på olika I vissasätt.
fall upplever den nuvarande lagstiftningenatt lägger vissa hinder iman

för förnyavägen arbetssättet,att medan på andra håll inteman ser
några sådana hinder.

Utredningen vill kort redovisa några exempel på dessa arbets-nya
former inom individ- och familjeomsorgen.

Exemplet Familj ehus, Göteborgs kommun

En flera olika verksamheter i Göteborgs kommun för utveckla detav att
sociala Örgryte.arbetet Familjehusverksamhetenär i slutetI 1980-av

Örgryte,talet börjande i 21 stadsdelarär i kommunen,man som en av
förändra alternativtatt boende förett missbrukare öppenvårds-mot mer

insatser.
ÖrgryteDetta innebar i inrättade familjehusatt för barn,ettman

ungdomar och familjer. Från stadsdelsledningen lade viktstor attman
få personal med olika utbildningsbakgrund och skilda erfarenheter.

Behandlingsassistenter kompletterar socialsekreterare deti sociala
arbetet och central del i den förändringär skett. kommaAtten utsom
från den kommunala administrationsbyggnaden viktig del.var en
Kommunalhusen fyllda med "klientmarkörer"är korridorer varjsom e-

markerar makt maktlöshet.meter Men reell förändring möteten av-
mellan den enskilda individen behöver stöd och socialarbetarensom
kräver också attitydförändring hos den attitydförändringEnen senare.

innebär slutar leta problematt och koncentrerar sig på densom man
enskildes resurser.

Man urskilde faktorer nödvändiga förtre åstadkommaattsom en
förändring:

kärlek betydelseni tillit och bekräftelse; bli sedd, hörd ochatt-
förstådd,

störning eller utmaning; perspektiv,ett nytten-
reflektion; tid för och inre samtal.yttre-
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Utgångspunkten för hararbetet varit och "Vad önskar DigDuär: som
klient följd detta arbetar mycket medoss". En inte såär attav av man

har velat skapa redanMan inte "boxar" för människorgrupper. nya som
har svårigheter befintliga använder sigin i "boxar". Menatt passa man
också arbetsform det relevant ochnär motsvaraav gruppen som anses
behoven hos enskilda.

mellan individ-Behandlingsassistenternas tid fördelas ungefär lika
kontakter på fritids-och sådana aktiviteter lägerverksamhet,som vara
gården, med närpolisenute osv.

arbets-Socialsekreterama har märkt påtaglig förändring sinen av
minskatfrån bamavårdscentral och skola harsituation. Anmälningama

Ibland har dekraftigt. stället har antalet ansökningar stöd ökat.I om
ocksåförmedlats bamavårdscentralen. socialsekreterama harMenav

ändrat förhållningssätt vid anmälningar. "Vi proffs talar inte någonom
närvarande" och ber anmälaren ställa påinte möteär ettattsom upp

anmäls och beskriva vad det gjorttillsammans med den är somsom
slipperOfta ställer anmälaren på detta. På såanmälaren orolig. sättupp

och tredjehandsuppgifter.problemen med andra-man
föräld-föremål för utredning erbjuds dessutombarnNär ärettt.ex.

socialsekreterarna träffar och intervjuarsedanmed närattrarna vara
bamstugepersonal.lärare ellert.ex.

Örgryte ocksåmycket harockså med nätverk. ManarbetarI man
mottagande demförändrat jour ochvid socialförvaltningen sin sitt av

denha nätverk kringdagar ska samlatsöker stöd. tvåInom ettmansom
situationen akut.familj upplever ärattsom

femoch utvärdering berörhar gjortsuppföljningEn somnoggrann
Klientema har de har kunnatfyra ungdomar. upplevtfamiljer och att

med socialarbetamasrespekt ochharpåverka insatsen, de mötts attatt
till Självhjälp.hjälphar varitsträvan att ge

Ut-socialarbetare "tänkt om".Sammanfattningsvis har somman
Socialar-människor själva.lösningen finnsgångspunkten hosär att

ställetenskildes iroll blir då finna denbetamas och stärkaatt resurser
möjligdär förändringoch skapa sammanhangför söka problem äratt

ochuppföljningenaspekterna belysts videkonomiska har ocksåDe
Besparingenutvärderingen. Resultatet verksamheten "lönar sig".är att

förkostnadentäckeruppskattningsvis miljoner kronor på årpå 2,1 1,5
stadsdels-beslutade ocksåbehandlingsassistenterna. oktoberI 1997

nämnden Verksamheten.att permanenta
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Exemplet Sala kommun

Sala kommun har 22 000 invånare. Staden har tradition vård-en som
stad och tilltro till institutionella lösningar.stor tredjedelNästan en av
invånarna arbetar inom vård och Den kommunala ekonomin äromsorg.
ansträngd.

förändringsarbeteDet i Sala inledde harår 1995 sinsom omsorgen
bas i Agenda 21 Sala ekokommun. Trygghetsbegreppetär och huren-
detta kan förändras utifrån "underifrånperspelctiv" centralett är ut-en
gångspunkt.

gemensammaVad ville förändra den brist på ochman var samsyn
mål präglade individ- och familjeomsorgen. Socialsekreteramasom
upplevde sig administratörer för sociala problem fungeradeochsom

brandkår för akututryckningar. De ville heller inte uppfattassom som
hotfulla och repressiva myndighetsföreträdare.

Socialarbetama har ändrat sitt arbetssätt konsultativt,mot ett mer
systeminriktat och flexibelt sådant. finnsHär tilltro till människorsen

inte problem- och resursñxering. Att hjälpa och stöttaegna resurser -
på plats kan förhindra placeringt.ex. på skoldaghem. arbets-Dettaen

har lett till färre elevvårdsärendensätt och handledning till lärarna.mer
Samverkan med föräldrarna central deti sociala med barnarbetetär en
och ungdomar. familj ebehandlingsenhetEn har inrättats.

Det förändrade arbetssättet medför flera fördelar. Socialtjänsten
kommer in i tidigare skede och människor behöver inte bli "ären-ett
den". Socialarbetama kan arbeta förstöd andra nätverk och ökadsom
tillgänglighet skapar öppenhet. Mindre det sociala arbetet sker iav
form myndighetsutövning och till kommun-serviceav mer som
invånarna.

ÖrebroExemplet Områdeskuratorer i Mikael KDN m.fl., kommun

I slutet 1980-talet genomfördes omorganisation socialtjänsten iav en av
Örebro.Mikael kommundel i Skola och barnomsorg fördes samman

under chef, liksom äldreomsorgen och IFO. Omorganisationen ba-en
nade för uppdelningväg IFO i enhet med inriktning påen av en myn-
dighetsutövning och med inriktning på rådgivning och stöd.en

Arbetet fördelades mellan Socialsekreterama så ungefär hälftenatt
korn sig åt ärenden innebärägna myndighetsutövning,att dvs.som
ärenden kräver någon form formellt beslut och föregåssom av som av
utredning. De övriga skulle helt och hållet sig åt rådgivning ochägna
stöd sitt arbete s.k. områdeskuratorer. kuratorer harDessagenom som
det sammanhållande för det s.k. öppenvårdsprogrammet,ansvaret som
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gnippråd-omfattandetillstödsamtalenskildafrånalltomfattakan mer
givning.

bildatÖrebro ochgåttharkommundelar i enFem sammansenare
be-Enskildamyndighetsutövning.förarbetsenhet sompersonerstörre

mellanskillnadeninformerasstöd noggrantsocialtjänstenshöver om
andra.denbistånd åochsidanstöd åochråd ena

männi-arbete mötaområdeskuratoremas är attförUtgångspunkten
proble-definierarindividenenskildadenrespekt. Detmedskor är som

områdeskura-stödsökermed de ärbrafrämja mötenFör att sommet.
kommundelskontoret.lokaliserade tilllokaler intetoremas

familje-ochbehandlinginformation,rådgivning,omfattarArbetet
behoveventuelltutredamedsysslar inte attkonsultation. Kuratorerna

sådanafrågadet blirbistånd. Närellerbiståndekonomiskt annat omav
social-föravdelningenstöd tillbehöverdenhänvisasinsatser som

myndighetsutövning.och övrigbidrag
medkontaktersinaheller intedokumenterarOmrådeskuratorema
böranteckningarhurFråganSoL.regler ienligtenskilda ompersoner
till-meddiskuteratsverksamheten hardokumenteraföras för att

överenskommelseträffatsocksåhand harUndersynsmyndigheten.
deföras,kan attanteckningarlöpandelänsstyrelsen menmed attom

krä-stödbehöverenskildedenOmavslutas.kontakten somkastas när
myndighetsutöv-föravdelningendvs.socialtjänsten,beslutett avver

dokumen-komma attkuratomoch överensenskildedenkanning, om
dit.överförstationen

positiva. Dearbetssättområdeskuratoremas ärErfarenheterna av
tidigarepåoch"hemmiljö"människor deras ettimedkontaktikommer

iutnyttjabättreockså på sättkan ettförr. De resursernastadium än
bättre.blivitharaktörernamellansamverkanochkommundelen

utvecklingslinjandraNågra2.4.4 er

underfamiljeomsorgenochindivid-iakttagelser frånintressantaNågra
följande:utredningenenligt1990-talet är

tillhaftbesparingarekonomiskakravet påharkommunermångaI0
ochmedarbetefrån"abdikerat"nämnderkommunalaandraföljd att

handlarDetförebyggande insatser. t.ex.ochsocialaför omansvar
nedläggningochskolaninomelevkurativa insatserneddragning av

fritids-ochkultur-inomomprioriteringarandraochfritidsgårdarav
ståkommitkommuner attdärför mångaiharSocialtjänstensektorn.

ungdomsvård.ochbarn-förebyggandeförmed ansvaretensam
ekonomisk situa-pressadhaftsocialtjänstenharSamtidigt även en
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tion och i många fall tvingats prioritera individinriktat arbete. Det
förefaller de allmänna och strukturinriktade insatserna,som om som

viktig del i socialtjänstreformen, i utsträckning har fåttstorvar en
stå tillbaka till förmån för individinriktade insatser.
Familjerådslag arbetsmetod i socialt arbete. Familjerådslagär0 en ny

det svenska på utrednings-är och beslutsmodell, Familynamnet en
Group Conference, utvecklades i Nya Zeeland börjanisom av
1980-talet. Sedan år 1989 metoden där inskriven lag. Familje-är i
rådslag och hjälpa familjer förär sättett att att taengagera ansvar
sina barn och ungdomar ifrågasätts. Familjen ochnär omsorgen
släkten och erkänns för förändraatt ettengageras som en resurs
barns eller ungdoms situation. fårDe bl.a. möjlighet in-att utanen
blandning myndighetsrepresentanter överlägga och utformaav en
handlingsplan.
Under åren 1996 och 1997 deltog tiotal kommuner Sverige iiett ett
projekt familjeråd rörande arbete med barn organiseradesom som

Svenska Kommunförbundet. Ytterligare antal kommuner del-ettav
sedan 1998 i projekt med inriktning arbetet medtar påett nytt ung-

domar.
Socialtjänstlagens portalparagraf kompletterades år med19980 en ny
bestämmelse syftar till stärka barnens ställning social-inomattsom
tjänsten. När åtgärder barn ska särskilt beaktas vad hänsynen tillrör
barnens bästa lcräver. Bestämmelsen artikel 3 i FN:smotsvarar
barnkonvention. Detta område med behov utvecklingsinsat-är ett av

länsstyrelsemasI årsredovisningar från år det1998 noteras attser.
för tidigt dra slutsatser genomslaget förär bamperspektivet.att om

detMen positiv utveckling arbetet bamärenden,i mednoteras en
föremål för såväl metod- kompetensutveckling.ärsom som

2.5 förInsatser medpersoner
funktionshinder

omfattandeTre reformer har genomförts under 1990-talet högisom
grad berör fysiskahar eller psykiska funktionshinder ochpersoner som

Ädelrefonnen,med utvecklingsstöming; Handikapprefomienpersoner
och Psykiatrirefonnen.
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utvecklingsstörningmed2.5.1 Personer

innebärjanuari 1994. Denkraft den lträdde iHandikappreforrnen en
serviceochstöd1993:387lagenändrad lagstiftningoch omgenomny

assistanser-1993:389och lagenfunktionshindrade LSStill vissa om
utveck-meddet gällerLASS. Närsättning personeromsorgen om

Kommunalise-1985:568.omsorgslagenLSSlingsstöming ersatte
huvudmannaskapet förinnebarringsprocessen, att omomsorgensom

lands-frånöverfördessuccessivtutvecklingsstörningmedpersoner
den jan-Sedan 1sedan år 1991.då pågåtthadetill kommunerna,tingen

följdeSocialstyrelsenlandet.genomförd helaidenuari 1996 är genom-
handikapp-samband med sinredogjorde bl.a. ioch rapportförandet om

novemberiregeringenredovisat tilltidigarerefonnen" för resultatet
kommunali-sammanfattande utvärderingapril 1994. Ioch1993 aven

mellanförändringarstuderaförkvalitetsmåttkonstruerades attseringen
följdskeddeförändringardeoch 1995. Om1991åren avenvarsom

kanåtstramningarekonomiskaallmännaellerkommunaliseringen av
medäldreförmotsvarandepå sättinte personeravgöra, sommenman

utsträckningvissidetförefalleromvårdnadsbehov resursernaomsom
ochfunktionshinderomfattandemedtillkoncentrerades merpersoner

stöd-omfattningenminskade dock inteGenerelltstödbehov. sett av
insatserna.

dagiutvecklingsstörningmedocksåstudien visar attMen personer
samhällsservice.allmängäller utnyttjadetsjälvständiga attnärär mer

tillvårdhemfråndem flyttathosdettakanSärskilt tydligt somseman
inflytande överockså ha ökat sitttycksboende. Deformerandra av

harfortfarandebetraktatde ettlevnadsvillkor,sina även gruppsomom
vardagliga liv.sittinflytandebegränsat över

för-omsorgslagenupphävandetochLSSinförandetGenom avav
församhällsordningarsärskildakrävsdetalla principer attomsvann

med-jämställdautvecklingsstörning. Demed är somnumerapersoner
00061990-talet har änUnderkommunmedlemmar.ochborgare mer

el-gruppboendentillspecialsjukhusochvårdhemfrånflyttatpersoner
förvårdhemska allasekeldettautgångenboende. Vidler per-eget av

avvecklats".hautvecklingsstörningmedsoner

2 1997:4.Socialstyrelsen, SoS-rapport
22 1997/98:SoU5.1996/971156, bet.Prop.
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2.5.2 Personer med fysiska funktionshinder

De handikappolitiska reformer genomförts under år har isom senare
hög utsträckning varit inriktade på förbättra det individuella stödetatt
till med funktionshinder. LASS utpräglat uttryck förär ettpersoner
detta. Stödet till enskilda individer har självfallet och avgörandestor
betydelse det har ibland fått kompensera brister i den generellamen
utformningen och planeringen. drabbarDetta särskilt dem med fysiska
ftmktionshinder.

En studie rörelsehindrade levnadsförhållanden tyderav personers
på situationen år 1996 på många sågatt ungefär situationensätt ut som
år 1989. Personer med funktionshinder hade år fortfarande1996 sämre
levnadsförhållanden befolkningen i övrigt. flerän Men hade nära vän-
skapsrelationer och kontakt med år jämfört1996 med 1989.grannar
Fler gick också på bio och Personer med insatser enligt LSSrestaurang.
tycks i utsträckning ha ökat sina fritidsaktiviteterstörre deän som
enbart har insatser enligt SoL. Det kan också värt att notera attvara en
något högre andel med rörelsehinder hade arbete år 1996av personer
jämfört med år 1989, andelen förvärvsarbetande blandäven rörelse-om
hindrade fortfarande lägre bland andraavsevärt änvar personer.

Socialstyrelsen konstaterade i slutredovisningsin från uppföljningen
handikappreformen den behöver tid för slå igenom ochatt att attav

effekterna kommer bli synliga först efter flera år. stödet tillMenatt att
med fysiska funktionshinder har utvecklats positivt underpersoner

1990-talet tydligt. Inom vissa områden reforrnens effekterär positivaär
uppenbara. gäller främstDet insatsen personlig assistans för desom
fysiskt funktionshindrade otvetydigt inneburit ökad valfrihet, större
inflytande och bättre livskvalitet. Stimulansbidragen för utvecklaatt
habilitering och rehabilitering har också haft effekter.positiva

2.5.3 Personer med psykiska funktionshinder

Psykiatrirefonnen genomfördes år 1995. faktisktRent innebar den rela-
fåtivt lagliga förändringar. Kommunernas tidigare enligt SoL äransvar

i princip oförändrat. tvåMen åtgärder bidrog i särskilt hög grad till att
stödet till med psykiska funktionshinder realiteten komi attpersoner
reforrneras. Den kommunerna fick betalningsansvar förattena var per-

inte längre i behov psykiatrisk slutenvård,är vilketsoner som av gav
kommunerna incitament öka stödet till psykiskt funktionshindrade.att

23Socialstyrelsen följer och utvärderar 1997:4, 202upp s.
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vissöverenskommelserBetalningsansvaret ledde också till länsvisa om
skatteväxling mellan landsting och kommuner

miljarder kro-stimulansmedel, totaltandra åtgärden de 1,2Den var
underlätta reformenssatsade åren för1995-97 attstaten ge-nor, som

landstingstimulansmedlen betaladesnomförande. generellaDe närut
hand-överenskommelselän träffatoch kommuner respektivei om en

be-fyra olikastimulansmedel tillutgick särskildalingsplan. Dessutom
hovsområden.

psykiatrireformen. Ihar haft i uppdrag utvärderaSocialstyrelsen att
konstateradeochförsta årsredovisningarna, åren 1996 1997,de två man

depåberodde bl.a.kraftigt försenad.reformen Detta attatt var
dra-landstingmellan kommuner ochöverenskommelsemaekonomiska

kunskapstyrelsen det saknaskonstateradepå tiden.git Dessutom attut
vårdbehovfunktionshinder och derasmed psykiska avpersonerom

bordesocialtjänstenmenade,vårdformer.och stöd Mani öppna att
respektivefinns ifunktionshindradevilka psykisktinventera som

år hade 85behov Ettkommun och hur deras procentut. avsenareser
sådanapåbörjat inventeringar.elleralla kommuner gjort

framgårårsrapport" från utvärderingentredjeSocialstyrelsensAv
harprojektantal socialaochreformprocessen igångär att ett stortatt

rehabilite-inriktade på samverkan, utbildning,främstpåbörjats. De är
socialtjänstensflera bådeEfter års kritiksysselsättning.ring och mot

tillkoitakommanden ioch psykiatrinsstödoförmåga socialtatt ge
funktions-psykiskamedomhändertagandebehandling och av personer

tidigare iskönjas. Människorförbättring ut-hinder kan storsomnuen
kommu-blivit synliga. inventeringarhar Deosynligasträckning varit

roll dettaigenomföra spelarhåller pågenomfört ellerhar att stornerna
inomstödinsatserdet behovetbekräftarsammanhang. De stora av

kontaktersocialadaglig sysselsättning,arbete,områdenframförallt som
fritid.och

missupp-och kan lättfärdigbehandladmedicinsktBegreppet är vagt
färrenaturligtvisdetreformens förstafattas. Jämfört med år är som

harochbetydligtdefrån sluten vårdskrivs ärut meryngremennumera
därförSocialstyrelsenomfattande och behov. attsammansatta menar

med någotbordefárdigbehandladmedicinskt annatbegreppet ersättas
vårdgivares fortsattabeskriver andrabegrepp tydligare ansvar.som

för deviktigrehabiliteringyrkesinriktadStöd till arbete och är psy-
uppfattasdettaförharfunktionshindrade.kiskt Men ansvaretvem som

förviktigastesamverkani Detoch berörda bristerotydligt partersom
under dagen.meningsfulltha någotmånga göraär attatt

24 1998:4.dagar, SoS-rapportReformens första tusen
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Utgångspunkten för LSS lagen ska komplettera vad denär att
enskilde får ochSoL HSL. den fungerarMen inte alltid så. Hin-genom
der för detta bl.a. handläggamas begränsade kunskap ochLSSär om

psykiska funktionshinder, insatser enligt denna lag oftasamt ärattom
centraliserade medan verksamheter enligt decentralise-SoL starktär
rade. förutsätterLSS också den enskilde själv tillinitiativatt tar en
ansökan. kanDetta missgynna de psykiskt funktionshindrade, oftasom
behöver företrädare hävdar deras enligt LSSInsatserrätt. ären som
inte alltid ändamålsenligt utformade för denna grupp.

funktionshinderVuxna med har lägre levnadsstandardpersoner en
andra. Detta gäller i särskilt hög grad dem funktions-med psykiskaän

hinder. förändringarnaOm bl.a.6 § SoL, införandet 6av genom av g
medför situation för psykiskt funktionshindrade förändrats oklart.att är

finnsDet inga studier detta. företrädare Riksförbun-förMenännu om
det för Social och Mental Hälsa, kontakt-RSMH, tillgång tillattuppger

och ekonomiskt bistånd till tandvård, förnyelse bohagt.ex.person av
och kläder förstörts eller behövs vid utflyttning från institutioner,som
tycks ha försämrats.

Även psykiatrirefonnen bidragit till förtydliga kommunernasattom
respektive landstingens finns det fortfarande oklarheter.vissaansvar
Samverkan präglas också till viss del både påintressemotsättningarav

strukturellt och kulturellt plan. den fungera bättre i mel-Men tycksett
lanstora kommuner i storstäder och i de kommunerna.minstaän

Socialstyrelsen sin utvärdering försiktig kritikeni år 1998 iär av
psykiatrirefomien. hänvisar bl.a. till de förseningar varit,Man attsom
de samlade effekterna kommer bli synliga först efter flera år. Det äratt
också svårt bedöma vad effekter reformen och vadäratt som av som
beror på strukturella faktorer samhället.i

I juni 1999 överlämnade Socialstyrelsen frånsin slutrapport utvär-
deringen psykiatrireformen. Socialstyrelsen reformen harattav anser
haft otvetydiga effekter. psykisktpositiva Socialstyrelsen attnoterar
funktionshindrades samhälletsituation i dag uppmärksammasI attmer,
stimulansmedlen har bidragit till bred verksamhetsutveckling och atten
intresseorganisationema positiva och den inslagnaär vägen ärattanger
den effekter ocksåSom positiva bl.a.rätta. att:anges

medicinskt färdigbehandlade flyttade från psykiatriskut0 yngre som
slutenvård refonnensi inledning ofta fått bättre boende- ochen
livssituation,
ungefär hälften målgruppen har daglig verksamhet kom-0 av genom

försorg,munens

Socialstyrelsen följer och utvärderar 1999:upp
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boende-bl.a.blivit tydligareverksamhetsansvaret har attgenom0
högfritidsverksamheter iochformer, dagliga sysselsättnings- om-

till kommunerna,fattning har gått över
kunnatharoch psykiatrimellan främst socialtjänstsamverkanatt0

kom-medelstorabäst ihåll och har fungeratetableras på många
tillupphovdel håll har samverkanPå gett gemensammaenmuner.

ochpolicyprogram
förverksamheterombud ochmed personligtverksamheteratt psy-0

deochhar lyckosammarestörda missbrukare varitkiskt personerna
livssituation.bättrehar fåttverksamheternaingått i ensom

behovfinnsområden" fortfarandedär dettolvSocialstyrelsen pekar ut
avsedda:ska få de effekterreformenutveckling för att som varav

refonnen,stärkasinflytande skulleenskildesDen psy-mengenom
ochdelaktighetmöjligheter tillfunktionshindradekiskt personers

eftersatta.fortfarandeinflytande är
vilket för mångastöd till anhörigatill ökat ärsyftadeReformen en

utanför institutionerna.för livförutsättning ett
funktionshindradepsykisktmångareformen förutsågsI att personer

mångatillgodosedda LSS,få behovskulle kunna sina mengenom
insatser.få sådanahar svårt att

in-primärvårdenspsykiatrins ochreformenviktig del iEn attvar
utskrivningvidsocialamed insatsersamordnasskulle t.ex.satser

dessavidvårdplaneringslutenvård. Samverkan ochfrån psykiatrisk
fortfarande dåligt.dockfungerarsituationer

ochaktiv, tydligverksamhetsutveckling behövsgodFör sam-enen
påpekarområdetTillsynsverksamheten inommanhållen tillsyn.

också utvecklas.behöverproblem,vissa men
medfunktionshindradepsykisktreformen betonasI att personer

hardessapåvisarutvärderingenochmissbruk attär utsatt gruppen
ofta sak-vilketstödsamtidigtsamlat ochomfattande behov ettav

nas.
öppenvårdpsykiatrisktandvård ochprimärvård,god tillgång tillEn

visarutvärderingenbetydelse för målgruppen, attstörstaär menav
hälso- ochtilltillgänglighetochfinns brister i både tillgångdet

sjukvård.
brabetalningsansvarkommunaltutgick från ärReformen ettatt

utvärde-ocksåenskilda vilketoch forfor samhällsekonominbåde
fortfa-generelltdockKostnaderna for målgruppenvisar.ringen är

rande höga.

26Socialstyrelsen, 8a.a., s.
27Socialstyrelsen, 9 ff.s.a.a.,
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refonnen betonas kamratstödjande byggd påI verksamheteratt
självhjälpsgrupper kan viktigt visarstöd. Utvärderingenutgöra ett

sådana verksamheter enskildebättre livssituation för denatt ger en
och viktig länk rehabiliteringen.iär en

reformen betonas starkt betydelsen daglig10.1 rehabiliteringen ochav
sysselsättning, behovet långt ifrån ochtillgodosettär ett sam-men
manhållet perspektiv dessa frågor behövs.på

1l.Refonnen behovet kompetensutveckling. Utvärde-poängterar av
ochringen detta område behöver utvecklas, stimulerasvisar att

bl.a. ökad kommunal verksamhet.stärkas satsning på FoUgenom
12.Ref0rmen föreslår olika åtgärder för samordnatatt ett sam-mer

det finnshällsstöd skall kunna erbjudas. Utvärderingen visar att
minskarför lokal samverkan både ökar kvaliteten ochvägar som

kostnadema.

Äldreomsorg2.6

Ädel-refonnen, sjukhems.k. innebar bl.a. förDen år 1992, att ansvaret
med fördes från lands-totalt platser till kommunerna31 000 överca

reformentingen och anställda bytte arbetsgivare.50 000 Genomatt ca
ochbetonades och brade sociala inslagen i vården En an-omsorgen.

det möjligt bo kvar hållapassad bostad skulle hemma,göra att uppe
självbe-stärka den enskilda människanssina sociala kontakter och

fåstämmande. grundläggande syfte.Detta Ett att ettett annat varvar
före-ocksåenhetligt och tydligt politiskt Reformen hademer ansvar.

lands-gåtts decenniums diskussioner vadän ett varav mer om som
tingets i äldreomsorgen och vad ankom på kommunerna attansvar som

resursutnyttjandeAndra motiv uppnå bättregöra. att ett genom envar
samordnades.enhetlig och likartadeorganisation attgenom resurser

En samordningsproblemäldreomsorg med

Ädel-reforrnen omstrukture-genomgripande och innebar kraftigvar en
samhällets för funktionshin-ring äldre och medav omsorger personer

der. Relativt omfattande under fem årockså föravsattes attresurser
följa föroch utvärdera refonnen. medfördeDetta bl.a. intressetattupp
äldreomsorgens fokusinnehåll och kvalitet stärktes kraftigt och kom i
på helt tidigare.sätt änett annat

Samtidigt blev det reformens förtydligt syfte samlaatt ansvaretatt
långvarig och vård till huvudman fick avseddservice inte till fulloen
effekt. återkommandeBrist på samverkan mellan huvudmännen var en
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diskus-delSocialstyrelsens uppföljningsarbete.kritik under En stor av
problemhandlat1990-talet haräldreomsorgen undersionen omom

mellaninforrnationsöverföringvårdkedjor, bristermed avbrott ii
beträf-framför alltde medicinska insatserna,huvudmännen, brister i

enskildesdendet alltidtveksamhetläkarinsatsemafande ärsamt om
omvårdnads-omfattandeoch hurbeslutbästa ettavgör om varsom

förmedför deladedettillgodosesbehov bäst Dessutom ansvaretm.m.
samordnings-hemsjukvården fortsattahjälpmedel ochrehabilitering,

problem.
lämnadeutvecklingsmedel regeringenstimulans- ochsärskildaDe

ihuvudmännenmellanförbättra samverkan1994/95 förbudgetåret att
Enligteffekt.beståendehade interehabilitering vissfråga menom

generellaoch det1998 1999också för åren 1997,beslut harriksdagens
miljarder kro-med fyraoch landsting ökatstill kommunerstatsbidraget

årutgångenvidgenerella statsbidragetdetAvsiktenår. är att avnor per
riks-Såväldet år 1996.högremiljarder kronorska 16 än2000 varvara

föranvändasfrämst skadessa medelbetonathardag regeringen attsom
ochvårdenutvecklaförstärka ochatt omsorgen.

kvalitetssäkringsarbetetpå utvecklaKrav att

omvårdnaden inomochmedicinska insatserna ikvaliteten i deiBrister
uppmärksammatsåterkommandeharkommunala äldreomsorgenden

1993föranledde redan höstenuppföljningsarbetet. Dettaunder rege-
kro-miljonerStimulansbidrag på 50särskilttillinitiativringen ettatt ta
ochÄdel kvalitetutvecklakommunernastimuleraför50, attattnor,

slutrapportsinoch sjukvården. ihälso- Menkommunalasäkerhet deni
Ädelutvärderingen vårdkva-Socialstyrelsenbedömde1996år attfrån

nivå. Visser-tillfredsställandenådde tillhåll inteliteten på sina enupp
sjuksköterskanmedicinskt ansvarigadenhade tillkomstenligen av

medvetenhetkunskaper ochkommunernasMAS inneburit att om
till-inteinsatserMAS:smedicinsk kvalitet höjtskraven på varmen

menadesäkra kvaliteten,räckliga för att man.
under årenuppdragSocialstyrelsen ilägedettaRegeringen i attgav

slut,livetsvårdenutvecklas ifölja dels hur kvaliteten mot1997-2000
tillgo-kanbehovomvårdnadsmässigamedicinska ochbelysa hurdels

vård i detvideffektivtochvärdigt, humanitärt sättdoses på egnaett
hemmet.

Socialsty-överlämnadedecember 1998respektivedecember 1997I
framgåruppdrag. Detnämndafrånsammanfattanderelsen rapporter

tillalltmer koncentrerasäldreför dekommunernas insatserbl.a. att
formiochvårdenAlltmerhjälpbehov.meddem störst gesomsorgenav
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medicinska eller omvårdsinsatser. Behovsbedömningama blir alltav
striktare. Anhöriga och andra närstående får därmed störreta ett ansvar.

Socialstyrelsen också det framförallt hemvårdeniattmenar men
i det särskilda boendet saknas kompetens och ända-även resurser, en

målsenlig förorganisation den enskilde befinner livets slutsig iatt som
ska kunna erbjudas god vård på och bra sätt.ett tryggten

Socialstyrelsen framhåller särskilt landstingen lever tillinteatt upp
sitt hälso- och sjukvårdsansvar och sjukvårdsinsatsema -vad gälleratt
läkares medverkan förstärkasmåste kraftigt. Vidare styrelsenmenar-

ledningens uppgift förmåste tydligt och detatt göras ärattansvar en
MAS sjuksköterska med särskilt medicinskt enligt 24 §ett ansvar
HSL upprätthålla och utveckla verksamhetens säkerhet.kvalitet ochatt
Huvudmännen måste också träffa lokala ochöverenskommelser ut-
veckla vårdprogram för trygghet och vården.säkerhet iatt garantera

Enligt Socialstyrelsen det betydelse få till ståndär största attav en
förstärkt och tillsynintegrerad inom äldreomsorgen vad gällerbåde-

och sanktionsmöjligheter. tillförtsSocialstyrelsen har ocksåresurser
medel för kunna utöka sina regionala tillsynsenheter. Genomatt propo-
sition 1997/98:1 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken har läns-13
styrelserna och Socialstyrelsen fått och medelytterligare uppdrag att
förstärka och intensifiera tillsynen vården och funktions-äldreöver av
hindrade. Härvid har också markerats mellan tillsy-samordningenatt

på socialtjänstens hälso-och och sjukvårdens områden måste ut-nen
vecklas vidare förstärkas.och

Behovet medicinska insatser ökarav

Behovet bo-medicinska har ökat kraftigt, både ordinärtinsatser iav
ende och i särskilda boendefonner. demo-Detta delvis resultatetär av
grafiska harförändringar, också akutsjukvårdens omstruktureringmen
betytt mycket för de ökade kraven kommunernas Möj-på äldreomsorg.
ligheterna behandla äldre har förbättrats antalet vård-samtidigtatt som
platser har minskat och därmed har den vårdtiden kor-genomsnittliga
tats.

Samtidigt utvecklingenhar den medicinska och medicintekniska
skapat förutsättningar för sjuk-med behov avanceradatt personer av
vård kan få sin omvårdnad och behandling ordinärti boende, dvs. ieget
boende eller i särskild boendefonn.en

Sammantaget har detta ökat behovet äldre-medicinska insatser iav
liksom behovet samverkan mellan äldreomsorgennäraomsorgen av en

och akutsjukvården. betalningsansvar för medicinsktKommunernas
färdigbehandlade ställer särskilda krav på dialog vid vårdplanering in-
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slutenvår-fråninforrnationsöverföringför utskrivning och rutiner för
för in-Utformning rutinerden primärvården och kommunerna.till av

diskussiondelvållat helforrnationsöverföring har frågavarit som enen
harSocialstyrelsenhuvudmännen.mellanoch mån kontroverseri viss

informationsöver-rådföreskrifter och allmännadärför utfärdat om
1996:32.föring SOSFS

Omvårdnad fore serviceprioriteras

minskat.med hemtjänst1980-talet har antaletSedan slutet personerav
Äldre beteck-ochomfattande omsorgsbehov insatsermindremed som

omfat-medtillinsatserlägre prioritetservice än personergesnas som
prioritetlägreomvårdnadsbehov. serviceNärochtande gesomsorgs
ellerregistädning får klaras i privatmedhjälpinnebär det t.ex. att ges

ochmatlådormedmatlagningtidsintervaller, attmed längre ersättsatt
med följe-förställethemkörning iordnas viahjälp med inköp av varor

bl.a.innebäromvårdnad prioriterastill affären. attslagare Att tyngre
boendefonner.särskildafår förtur tillfärdigbehandlademedicinskt

städ-Servicetjänster, dvs. tjänsterfår enbartDe somsompersoner
klädvård, 37ochinköpmatdistribution, procentning, utgör närmare av

idock knappt femförbrukarvårdtagarna. De procent resursernaav
omvårdnadsbehovmedSamtidigthemtjänsten. utgör stora enpersoner

förbrukar 40vårdtagarna,tiondel än procent resurserna.mer avmenav

driftformerAlternativa

denverksamheter inomdriftalternativutvecklingvissEn mot av
Utveck-l990-talet.underskettharvården ochoffentliga omsorgen

kommunermångaIsärskilt stark äldreomsorgen.har varit inomlingen
ålder-sjukhem,boendefonnersärskildaolika formerhar driften av av

konkur-upphandling iföremål förgruppboendeoch varitdomshem
Äldreuppdragetfrånrapportering noteratSocialstyrelsen har i sinrens.

År fick1997äldreomsorgen.entreprenadema inomexpansion aven
enskildboende hjälp isärskiltborde i10,2 procent personer somav

hemtjänsthar behov ärförmotsvarande andel demregi, medan avsom
199328.fördubbling från åriDetta4,2 är stort settprocent. en

28 utvärderar 1998:9.ochSocialstyrelsen följer upp



120 Socialtjänstens utveckling under 1990-talet SOU 1999:97

2.7 Socialtjänstens kostnader

Beskrivningarna dettai avsnitt baseras på uppdrag till Statskontoretett
har redovisats i Socialtjänstens kostnader 1990-1997.rapportensom

Syftet med den skulle utredning-underlag förrapporten att utgöravar
beskrivningar kostnadsutvecklingen socialtjänsteninomens egna av

och förslag till finansiering den.av

2.7.1 Totalkostnader åren 1990-1997

Socialtjänstens kostnader har ökat kraftigt under 1990-talet. främ-Den
orsaker till detta kommunerna fått flera uppgifter äldre-inomsta är att

och handikappomsorgen. Med socialtjänsten äldre- och handi-avses
kappomsorg individ- och familjeomsorg, inklusive kostnader församt
mottagandet flyktingar finansieras Barnomsorgenstaten.av som av
ingår inte eftersom den tillhör utbildningssektom.numera

Kostnadsutvecklingen för socialtjänsten redovisas diagrami 2.4 i
två olika tidsserier. Den SCB:s och den andra Statskontoretsär ärena
framräknade serie.

Socialtjänstens kostnadsutvecklingDiagram 2.4 i löpande priser

120
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40
kontoretsStats

20 tids eries
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Källa: SCB och Statskontorets beräkningar

serierna korrigeringarI inga till följd socialtjänstensgörs attav an-
svarsuppgifter förändrats under perioden. Kostnaderna för kommuner-

åtaganden för socialtjänsten under l990-talet kan grovtnas nya upp-
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skattas till miljarder åtagan-33,5-35,0 kronor i 1997 års priser. De nya
dena följande:är

Åren psykiskt utvecklingsstörda1991-96 fördes för överomsorger-
från landstingen till kommunerna.
År Ädel-reformen.genomfördes1992-
Åren psykisktfördes anställda för1993-96 inom omsorgen-
utvecklingsstörda från landstingen till kommunerna.över

inteOrsaken till skillnaderna mellan SCB:s serieserierna iär att man
förändrades tillhar tagit hänsyn till kostnadsbegreppet 1995 attatt avse

totalkost-bruttokostnaderdriftskostnader. detta år användesFöre som
fördriftskostnadernadsbegrepp. Statskontorets tidsserie harI använts

ned något.varför kostnaderna för justeratshela perioden 1990-1994
fem miljar-mellan ochSkillnaderna mellan de två serierna varierar tre

under denna period.der kronor

Äldre- kostnaderoch handikappomsorgens2.7.2

Äldre- underkraftigtkostnader har ökatoch handikappomsorgens
kom-del ökningen beror på1990-talet, diagram 2.5. En stor attavse
Ädel-från samband medverksamhet landstingen iövertogmunerna

tillberäkningar verksamheterfördesreformen Enligt våra1992. grova
miljarder ikronor i års priserkostnad 199718,5-20 över sam-en av

reformen.band med

Äldre- handikappomsorgens kostnader årenoch2.5Diagram
1997.Basår1990-97.
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Uppskattningsvis har kommunerna kostnader storleksord-övertagit i
ningen drygt miljarder kronor huvud-12 i samband med flyttatatt man
mannaskapet för för psykiskt utvecklingsstörda från lands-omsorgen
tingen till kommunerna.

År fördes kostnader1993 motsvarande dryg miljard kronor överen
från socialtjänsten enskildetill den i samband med helinackorderingatt

med hyreskontrakt. Kostnaden försvann alltså från den kom-ersattes
munala redovisningen vilket kostnadsuppgifter åren 1993-97gör att

fullt jämförbarainte med tidigare år.är
följd funktions-Som den lagen stöd och service till vissaav nya om

hindrade personligaLSS anställer kommunerna, sedan år assi-1994,
finansieras försäkrings-till delen viastörrestenter statensom av

kassoma. för uppgicktotala kostnaden de personligaDen assistenterna
år till miljarder kronor, vilket1997 3,8 också ingår i redovisningen.

Individ- och familjeomsorgens kostnader2.7.3

Kostnaderna för och familjeomsorgen innefattar social-individ- IFO
ochbidrag inklusive socialbidrag till flyktingar, placering ungaav

flyktingar.missbrukarvård kostnader för mottagandesamtvuxna, av
kostnader har ökat kraftigt under perioden. del ök-Dessa En stor av

ningen står de ökade socialbidragskostnadema för övrigaävenmen
kostnader har ökat löpande priser. Kostnaderna för flyktingmottagan-i
det ökade kraftigt fram till för sedan stadigt minska.år 1995 att

årenSocialbidragskostnader 1990-1997

förEn del kostnaderna individ- och familjeomsorgen utgörsstor avav
socialbidrag. socialbidragskostnaderna hardiagram 2.6 redovisas hurI

kostna-utvecklats under åren kurvan visar1990-1997. Den översta
förderna i löpande nedersta kurvan kostnadernapriser. Den visar

socialbidrag till flyktingar i löpande Mellan dem visas tvåpriser.
fastprisserier för de totala socialbidragskostnaderna där den övre är
framtagen med konsumentprisindex alter-KPI och den undre med en
nativ metod.

socialbidrag frånNär räknas löpande till fasta används ipriserom
regel omräkningsvariabel deflator. fak-KPI spegla deKPI antassom
tiska prisökningarna för fast-socialbidragstagama. alternativaDen
prisserie Statskontoret har utvecklat syftar antagandet.till prövaattsom
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ochDiagram Socialbidragens löpande2.6 kostnader åren 1990-97 i
fasta priser. Basår 1990

-Totalasocialbidraglöpandepriser- ..
priser metodTotalasocialbidragi fasta alternativ

Totala cialbidragi fastapriserKPI
Socialbidragtillflyktingari löpandepriser

1996 19971990 1991 1992 1993 1994 1995

Källa: Statskontorets beräkningarSCB och

vilkenalternativa fastprisserien ska referensserieDen motses som en
ligger referensserienkan jämföras. KPI-serienKPI-serien just över

utvecklingen ersättningsnivån förvilket antyder ettatt genom-av
under årensocialbidragshushåll något överstigit KPI-ökningensnittligt

1990-1997.

kostnadsutvecklingRegional2.7.4

kostnadsut-redovisat regionaladenStatskontoret har i sin rapport
fördelområden,för och dessvecklingen individ- och familjeomsorg

under årensocialtjänsten totaltäldre- och handikappomsorg föroch
på länsnivåinvånare, redovisas1990-1997. Kostnadema, i kronor per

och för kommungrupper.
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Socialbidragskostnader

ochför län åren 1990kronor invånareSocialbidragskostnadema i per
framgår diagram 2.7.1997 av

Åren och 1997.kr/inv. 1990Socialbidrag på länsnivå iDiagram 7
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Socialstyrelsen.Källa:

kr/in-610Västmanland år 1990iSocialbidragskostnadema ärt.ex. ca
lcr/invånareoch knappt 400linjen 1streckade lodrätadenvånare

kostnadernasamtliga län harlinjen.streckade vågräta Iden1997 per
och 1997.mellan åren 1990talökat i absolutainvånare

socialbidragskost-ökningenillustrerarheldragna linjenDen av
tal.relativaperioden iaktuellagenomsnittligt län dennadema för ett

Älvsborgs hel-denpå2.7 liggerpilen diagramse iför länPunkten
Älvs-förkostnadsölcningenden relativabetyderlinjen.dragna Det att

fördensammaoch har varit1997 ettlän mellan åren 1990borgs som
liggerBohuslänochför Göteborgs-Länspunktengenomsnittligt län.

relativtökatharsocialbidragskostnadernainnebärlinjen. Det attöver
förfalletvad1990-1997län under ettsnabbare i detta ärän ge-som

haftVästerbottenochlän Jämtlandharnomsnittligt län. Omvänt som
socialbidragskostnaderna.måttlig ökningrelativt aven

socialbidragbetaladestorstadslänenocksåframgårDet mestutatt
Öster-ochMälaren1997. Länensåväl åren 1990invånare runtsomper
har delänNorrbottenskostnaderna medanhögstagötland har de näst
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lägsta kostnaderna. Västerbottens län och Jämtlands har haft denlän
måttligaste kostnadsökningstakten samtliga län.av

Tänkbara förklaringar till dessa iakttagelser flestadeär att unga ar-
betslösa och flyktingar bor i storstadslänen. också sannoliktDet är att
boendekostnaden har ökat snabbare storstadslän glesbygdslän.i iän

Av tabell framgår vilka kommuner ök-2.1 haft den störstasom
ningen respektive minskningen kostnader absoluta tal mellani årenav
1990 och 1997.

Tabell 2.1 kommuner med minsk-De 10 ökning respektivestörsta
ning socialbidragskostnader kr/invånare mellani årenav
1990-1997. Absoluta tal.

Förändring Förändring
1990-1997 1990-1997

Landskrona Laxå2 165 -447
Göteborg 2 133 Munkfors -364
Norrköping 945 Bjurholm -296l
Malmö 938 Kälvinge -2641

ÅseleBotkyrka l 626 -228
Helsingborg 545 Sorsele -1971
Örebro Malå1 384 -99
Stockholm 360 Skinnskatteberg -871
Eskilstuna Storfors1 352 -72
Borlänge Forshaga1 317 -69

Källa: Socialstyrelsen.

Äldre- handikappomsorgskostnaderoch

Ädel-reformen kostnadSom innebar verksamheter tillnämnts att aven
miljarder kronor flyttades landstingen till kommunerna18,5-20 från

fr.o.m. år 1992.
År hade kro-1990 majoritet länen kostnader på 3 000-4 000en av

invånare för äldre- medanoch handikappomsorgen, motsva-nor per
rande kostnad år 1997 kronor invånare.8 500-11 000var per

Kostnaderna för fördelade mellanäldreomsorgen relativt jämntär
länen såväl den klartår 1990 år Stockholms län har dock1997.som
lägsta Västernorrlandskostnaden Vännlands, och1990. Norrbottens
län har såväl den kostnadsökningen under periodensnabbaste relativa
1990-97 de högsta kostnaderna år 1997.som
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för äldreomsorgen Kr/inv 1990Diagram 2.8 Kostnader på länsnivå.
och 1997.
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befolk-diagram deavtecknar sig i 2.8Det mestärmönster attsom
medan delåga kostnader för äldreomsorgen,ningsrika länen har relativt

detkostnaderglesbefolkade länen har högretill och ärstörreytan mer
socialbidragskostnadema.alltså ämfört medjomvänt

åren 1990-1997totaltKostnader får socialtjänsten

socialtjänst-Gotland de totalaVästernorrland ochMed undantag ärav
kostnadernamedfördelade vad falletkostnaderna jämnt ärän sommer

för äldreomsorgen.



SOU 1999:97 Socialtjänstens utveckling under 1990-talet 127

Diagram Kostnader för2.9 den totala socialtjänsten länsnivå ipå
Årenlcr/inv. och1990 1997.
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försocialbidrag respektivekostnaderna för äldreomsorgNär summeras
delsocialtjänsten tillbelysa kostnaderna för i sin helhet jämnas vissatt

skillnaderna storstadslänen och glesbygdslänenmellan ut.
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behovförutsättningar3 Nya nya-

förförutsättningaroch diskuteras någradetta kapitel redovisasI nyaom
demografiskainternationaliseringen, denhandlarsocialtjänsten. Det om

förut-ochden regionala strukturenförändringar iutvecklingen, nya
välfärdssystem.för olikasättningar

delintegreradSverige Europa3.1 aven-

EU-medlemskapet1 l
.

skyl-SverigeEuropeiska unionen EUdenmedlemskapet iGenom är
reglernagrundläggandegäller inom EU. Dedig följa de regleratt som

ochartiklarna 48finns Romfördraget.fria rörlighet i Iarbetstagaresom
åtgärder inområdet beslutabestämmelserfinns52 rätt attger omsom

likabehandlings-område. betydelsetrygghetens Avden sociala ärstor
diskrimine-förbudinnebärreglerad artikeliprincipen, motettsom

skyldigavimedlemskapet i EUnationalitet. Genomgrundring på ärav
arbetskraftens friaTvå dem, rörandefölja förordningar.rådetsatt av

utred-social trygghet, berör det områdeförrörlighet och system som
uppdrag handlarningens om.

Arbetskraftens fria rörlighet

mel-flyttagrundläggande arbetstagaresrättsaktenDen rätt attmest om
den1612/68EEGfinns i rådets förordninglan medlemsstaterna avnr

gemenskapen.fria rörlighet inomoktober arbetskraftens15 1968 om
medlemslandanställning iEnligt förordningen har den ett annattarsom

Förordningen inne-inflyttningslandet.vistelse och bosättningtill irätt
socialafrågalikabehandling igrundläggandehåller också regler omom

förmånersocialaalltså åtnjutaförmåner. arbetstagare skaEn samma
han arbetar.medborgarna i det land därsom

familjemedlem-derastillämplig anställda ochFörordningen påär
de iUtanför faller egenföretagare och oftast vistats annanensommar.

19-1830SocialtjänstdelA5
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medlemsstat för söka arbete. De får då inteatt till socialarätt samma
och skattemässiga förmåner landets medborgare.som egna

Sociala förmåner begrepp innefattarär allaett sociala förmånersom
enligt medlemslands lagstiftningett de har anknytning tilloavsett om
förvärvsarbete eller inte. Sociala förmåner enligt förordningen kan vara
såväl sådana det finns lagstadgad till och sådanarättsom utgesen som
efter skönsmässig prövning. Tolkningen vad begreppet enligten av
förordningen 1612/68 omfattar har varit föremål för prövning i EG-
domstolen flera gånger. Framförallt har det vållat bekymmer detnär
varit fråga gränsdragningen regleringen socialförsäk-gentemotom av
ringsförrnåner i rådets förordning EEG 1408/71 den juni14nr av
1971 tillämpningen för social trygghet anställda,systemen närom av
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenska-

Begreppet sociala förmåner nämligen vidareär begreppet socialänpen.
trygghet. I princip begreppet social trygghet socialförsäkrings-avser
förmånema. förmånerDe betrakta social hjälpnärmast är attsom som
klassificeras därför sociala förmåner.som

System för social trygghet

förordningI 1408/71 samordnas medlemsstaternas bestämmelser om
social trygghet. Det i huvudsak socialförsäkringsfönnånerär och s.k.
familjeförrnåner. I Sverige återfinns de nationella bestämmelserna bl.a.
i lagen 1962:381 allmän försäkring.om

Bestämmelserna förordningeni syftar till samordna medlemslän-att
demas för social trygghet, inte till harmonisering.system Med-men
lemsländema får själva besluta vilka försäkringssystem skaom som
finnas i landet och villkoren för de olika förmånema. förord-Genom
ningen ska tillfredsställande skydd för migrerande arbetstagare,ett ges

Ävensåväl anställda egenföretagare. deras familjemedlemmarsom om-
fattas förordningen. Regelsystemet ska lösa lagkonflikter mellanav
olika länders för social trygghet så inte medborgare för-system att är
säkrade flerai länder eller riskerar inte omfattas landsnågot soci-att av
alförsäkringssystem.

Förordningen gäller barainte dem anställda eller egenföreta-ärsom
också dem upphört förvärvsarbeta och tidigareutan attgare som om-

fattades förordningen och då förvärvade rättighet till ålders-t.ex.av en
pension. Lagstiftningen det landi där sist förvärvsverk-personen var

ska vanligtvis tillämpas.sam
Förordningen innehåller s.k. exportabilitetsprincip. innebärDenen
för vissa kontantfönnåner vårdförmåneratt kan inte exporteras vid

ålderdom, får inte sådana krav ställast.ex. innebär förmånen påattsom
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bosatt ianledningnågot ändras med ärmottagarensätt att annanenav
finns.för betalningendär institutionen medmedlemsstat denän ansvar

understrukit principenavgörandenEG-domstolen har i flera attatt om
längesåutomlands gällerfår medtrygghetsförrnåner förassociala

undantagsbestämmelser. Förnågragemenskapslagstiftaren inte antar
undantagsbestämmelser.finns idag sådanaspecificerade förmånervissa

innebärvilketålderspensioner,gäller bl.a.Exportabilitetsprincipen
ibosatthan eller honmedborgareutbetalas till ettde ärävenatt omen

änkepensionuppbäraexempel kan änkamedlemsland. Tillannat en
landidenne tjänat in pensionsrättavlidne makenefter den annatettom

bosättningsland.änkansän
all-enligtlämnasförmånertillämpas påFörordningen kan som
harmedlemsstaternatrygghet.för social Menlegalaellermänna systern

trygghets-utvecklatfastställdesregleringenursprungligasedan den nya
starkharförmånerklassificerasvårthar då varitfönnåner. Det att som

förordningentrygghetsfönnånema isocialamed desamhörighet
socialtill begreppetmed anknytninginslagockså har1408/71 men

hjälp.

Europarådet1

eftersamarbeteeuropeisktpå ökatkravetframEuroparådet ettväxte ur
under-1949,år sedan, den maj50 5slut. Förvärldskrigetsdet andra

vilka Sverigestadga tiotecknades dess stater, en.av varav
allmännadenEuroparådet inrättadesutgångspunktviktigEn när var

generalförsam-rättigheterna FN:smänskligadeförklaringen somom
rättsligtskapagrundtankarna ettår 1948. Enling hade antagit attvarav

rättigheter.skulle dessaplanpraktisktpå värnaettsystem som
skyddkonventioneuropeiskutarbetaförstaDet attsteget omenvar

frihetema. Dess-grundlägganderättigheterna och deför de mänskliga
formrättigheter imänskligakontrollsystem förupprättades ett avutom

harordningdomstol. Dennaoch särskildkommission numeraenen
rättigheter in-mänskligaförEuropadomstolenoch denreviderats, nya

vigdes under år 1998.
denprövadfå saksinenskilda motför medborgareMöjligheten att

internationellainförts i denharelementinnebär att ett nyttstatenegna
hardeträttsskydd. Menindividersenskildaradikalt stärkerrätten, som

oftastdomarfallandedåkonsekvenserbetydande politiskafåttockså
sittsigberördfram tillleder attockså tvungenstatatt anpassaanser

Europakonventionenden standardtill sätter.system som
OrganisationenOSSEsidan bl.a. FN,dag, vidEuroparådet iär om

det, idelviktigochEuropa EU,Samarbete iSäkerhet ochför aven
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vid bemärkelse, säkerhetsbefrämjande arbetet. stärkaGenom att
demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och principerrättsstatens
konsolideras den värdegemenskap Europarådets främsta känne-ärsom
märke.

Europakonventionen skydd för de mänskliga rättigheterna ochom
de grundläggande friheterna

Det grundläggande internationella rättighetsskyddet har globalt ut-
vecklats inom Förenta Nationema FN flertal utveckladeettgenom
rättighetskataloger och konventioner, 1948 års deklaration det.ex. om
mänskliga rättigheterna och 1951 års Genêvedeklaration flyktingar.om
I utsträckning har grundläggande individuella rättigheterstor samma

reglerats i Europakonventionenäven angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. till skillnad frånMen
FN-konventionen har i Europakonventionen byggts in former för över-
vakning och rättslig kontroll.

Sverige anslöt sig år till1952 Europakonventionen och från den
januaril gäller1995 den svensk lag 1994:1219. innebärDet attsom

den kan åberopas enskilda inför svenska domstolar och förvaltnings-av
myndigheter.

Europakonventionen i princip också del EG-rättenär en av genom
det Romfördrageti unionen ska respekteraatt de rättighetersägs att

Europakonventionen.garanterassom av
Framförallt det den rättsligajust kontrollenär den reglerats isom

artikel 6 konventioneni föremålvarit för intresse. Artikelnsom anger
har till få sina civila rättigheteratt och skyldigheterrätt att prö-envar

vade i opartisk och offentlig rättegång inför oavhängig ochen en opar-
tisk domstol enligt lag.upprättatssom

Tolkningen begreppet "civil rättighet" har varit föremål förav
många Europadomstolens avgöranden. det kan idag inteTrotsav man
med säkerhet vad begreppet står för.säga Innebörden det utvecklasav
ständigt praxisbildningen i Europadomstolen.genom

Äganderätten liksom förfoga den egendomenrätten att över egna
har sedan länge civil rättighet. Till civila rättigheteraccepterats som en
har under år kommit hänföras vissa sociala rättigheter.att ävensenare
Oberoende den sociala rättigheten frågai har privaträttsligav om en
eller offentligrättslig bakgrund har individuell lagreglerad rättigheten

ekonomisk civil rättighet enligtart konventionen.ansetts Detav vara en
finns flera uppmärksammade rättsfall inom området bl.a. Schuler-
Zgraggen och Salesi. I det sistnämnda fallet fastställdes till soci-rätten
albidrag det saknades anknytning till forsäkringssystem.trots att ett
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krav påinnebär konventionenspraxisEnligt Europakonventionens
helaibedömaskunnafrågan måsteden aktuelladomstolsprövning att

befogenhetdomstolensuppfyllda äralltsåvidd. intesin Kraven är om
endastochlaglighetsprövningtill företabegränsad attatt upp-renen

överprövade beslutet.häva det
utbildade praxisenEuropadomstolenden inomsvensk harFör rätt

domstol skasocialbidragtillinnebära prövaskommit när rättattatt av
bestämda ordningen.förvaltningsbesvärske den fördet i

kommunalt självstyreEuropakonventionen om

grundernaviktigastedesjälvstyrelsenkommunalaDen vara en avanses
grund förtilluppfattning liggerstyrelseskick. Dennademokratiskti ett

syftekommunalt älvstyre, är attkonventioneneuropeiskaden varsom
själv-sådanförgrundläggande principerlägga fast vissa att trygga en

konventionensförstås enligtsjälvstyrelsekommunalMedstyrelse.
lagensmöjlighet inomochkommunernasartikel bl.a. atttredje rätt

angelägen-offentligaväsentlig del deskötaochregleragränser aven
Kon-intresse.lokala befolkningensdenoch ipåheterna eget ansvar

administrativorganisation,bl.a. kommunersbehandlar därförventionen
principerochekonomiskaderaskommuner,tillsyn över omresurser

älvstyrelsen.kommunalaför denrättsskydd
skedde sågdettakonventionen år 1989. InnanratificeradeSverige

stämdesvenskförlagstiftningen rättsvenskaden attöver se omman
föränd-skulle krävaratiñceringellermed konventionenöverens om en

kravdeuppfyllersvenskadet rättssystemetSlutsatsenringar. attvar
ställer.konventionensom

förprincipergrundläggandefast attläggasyfteKonventionens är att
grundste-de viktigastekommunala självstyrelsendentrygga en avsom

utgångspunktviktig ärstyrelseskick. Endemokratiskti ett annannama
möjlighetermedborgarnasbetydelse försjälvstyrelsenskommunaladen

offentliga angelägenhetema.dedelta iatt
någotmedförknippadeinteenligt konventionenFörpliktelserna är

följstillämpningdessMeneller sanktionssystem.särskilt kontroll- upp
konventio-kartlagtkommunalkonferens, harEuroparådetsbl.a. somav

officiellanågraföranletthar inte ut-Kartläggningenefterlevnad.nens
konventionen.förhållande tilldet svenskatalanden rättssystemetsom

tillsynenbehandlarartiklarinnehåller ocksåKonventionen avsom
skallTillsynenlaglighetsperspektiv.verksamhetkommunernas ettur

åtgärderkommunalalaglighetentill frågorbegränsasnormalt avom
undan-innehåller docklämplighet. Konventionenåtgärdernasoch inte

grundläggande princip.dennafråntag



134 förutsättningar-Nya behov SOU 1999:97nya

3.2 demografiskaDen utvecklingen och
dess konsekvenser

3.2.1 Demografiska förändringar

Befolkningstillväxt

Sveriges befolkning beräknas fortsätta öka långsamt miljonertill 9,3att
år 2025 jämfört med miljoner8,8 år 1997.

Tabell befolkning3.1. Sveriges faktisk och prognos-
Antal tusentali

År Födda Döda Föd. Inflytt Utflytt Flyttn. Folkökn. Befolkn
översk. översk. -dec31

1990 124 95 29 60 25 35 64 8 591
1995 103 94 9 46 34 12 21 8 837
1997 91 93 -2 45 39 8486 4 8
2000 90 93 -3 51 43 8 8588 5
2005 98 94 4 60 48 12 16 8 920
2010 101 94 7 65 53 12 19 9008
2015 104 95 9 65 53 12 910821
2020 105 97 8 65 53 12 20 9 215
2025 100 102 -2 65 53 12 10 9 291
Källa: års befolkningsprognosSCB, 1998

tabellenAv framgår befolkningstillväxten mycket hög kringatt som var
år kraftigt1990 och kommer ligga deunder årligen10 000avtar att

åren. Bakom prognossiffroma födda döda lig-antal ochnärmaste över
antaganden barnafödande och medellivslängd. Statistiska Cen-ger om

tralbyrån SCB bamafödandet går från dagens historisktantar att upp
låga 1,50 barn kvinna till 1,83 barn kvinna fr.o.m. år 2020. Närper per
det gäller medellivslängden den öka trendmässigt för både mänantas
och kvinnor mellan åren och1999 2050. ökning frånFör män antas en

år till77 knappt för82 år och kvinnor från 82 år till knappt år.86
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åldrandeEn befolkning

öka.den fortsätterbefolknimg hög ochAndelen äldre Sverigesi attär
frånandelöka iäldreår ochäldsta åldersgruppema 80De väntas--

till år 2025.knappt år 1997 75 proccentprocent
arbetskraf-betydelse forutvecklingem har ocksådemografiskaDen

år50andelår ökar deni åldrarna 201-64 ärbefolkningenAvten. som
tiill år 2025.år1997 35eller äldre från 30 procentprocent

medkraftigt, 17förskolebarnminskar antaltetEnligt pro-prognosen
ökar imedan skolbarnendäreftcer ökaför igen,fram till år 2002 attcent,

antal fram till år 2005.

underskattatsför äldrre harBefolkningsutvecklingen

antaletökningentendems underskattaHistoriskt har funnits att aven
järn-de 20 åren. Engjortsäldre de befolkningsprognoseri senastsom

till 1989åren 1976gjortsolikaförelse mellan några prognoaser som
figur 4:redovisas i

års1998och faktiska utfall,Befolkningsprognoscer3.1Diagram samt
ålderskllassen 65-w.förprognos,

-PCGNOS

PROCGN,1983-0-- -
PROCGNOS86-t-
PROGNOSER89:n:

SCB 2000-1980-98l-Utfall prognos

201020051995 200019901980 1985

befolkningsstatistik.orchbefolkningsprognoserKällaz. SCB:s
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Den främsta orsaken till befolkningsprognosema underskattat detatt
faktiska utfallet för åldersgruppen och65 år äldre skattningenär av
framtida dödlighetsrisker efter ålder och kön. Antagandet ökadenom
medellivslängd befolkningsprognosi 1986 års jämfört med tidigare

ligger sannolikt bakom det faktum differensen mel-mest attprognoser
mindrelan och utfall för 1986 års forär änprognos prognos progno-

och1975 1983.serna
I 1998 års används modell där dödlighetsnedgångenprognos en ny
olika inom varje åldersklass till skillnad från tidigare dåär prognoser,

det dödligheten densamma mycket breda åldersklasser.iantogs att var
Denna ändring modell kan innebära risk för harSCBatt t.o.m.av en
överskattat dödlighetsnedgången.

3.2.2 Framtida äldreomsorgskostnader

takt med befolkningen bestårI alltfler kostnaderna foräldre kanatt av
äldreomsorgen öka. befolkningsprognos be-I SCB:s från år 1994antas
döms åldersgruppen ökar65-w med under åren 199410att procent -
2010 och åldersgruppen 85-w ökar med under40att procentca samma
period. Vad kan kraftig ökning antalet betyda förså äldre antasen av
resursbehoven äldreomsorgeninom

delbetänkandet Behov och SOUI i vården analysresurser en-
1996:163 redovisar Kommittén hälso finansie-och sjukvårdensom

ochring organisation HSU 2000 kalkyl för demografiskavad denen
utvecklingen ställer för krav på for äldreomsorgen. Resurskra-resurser

beräknas öka med drygt 19 under perioden 1994-2010.procentven
När HSU ställer denna kalkyl relation för kom-2000 i till hur utrymmet

konsumtionmunal kan komma förändras tid finnerunderatt samma
kommittén liggerdet uppstår mellan behov ochatt ett gap resurser som
i storleksordningen 16-17 8-8,5 rndlcr år och 242000procent ca pro-

12 rndlcr år Behovsökningen utslag2010. ärcent ett prognos-av en
tiserad åldrande befollcning.

beaktar framtidaHSU 2000 alltså endast demografins effekt på det
resursbehovet äldreomsorgen. sökainom detDetta är sättetgängse att
bedöma framtida kostnader for äldreomsorgen, dvs. s.k.göraatt en
demografisk framskrivning. innebär styckkostnad förDet givenatt en
äldreomsorg i olika åldersgrupper multipliceras med antalet ipersoner
respektive åldersgrupp utifrån befolkningsprognos.en

Även i långsiktig analys från KommunförbundetSvenska haren
det gjorts bedömningar hur kostnaderna för äldreomsorgen kanstoraav

1Svenska Kommunförbundet 1998 framtidenKommunerna i
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respek-olika antagandenkomma bli resultatår 2010. Somatt ett gerav
framskriv-demografiskbedömning mycket olika resultat.tive En rent

underkostnadsökning med knappt 18ning bedömd procentger en
med antagandenalternativaperioden l997-20l0.Två utöverprognoser,

altema-resultat. detleder till radikalt andrade demografiska, Irent ena
bli lägre 2010 1997.skulle kostnadernativet änt.0.m.

oför-från antagandenframskrivning utgårdemografiskEn ettom
oförändradåldersgrupp,respektiveändrat resursbehov i ser-per person

därmed intehänsynoförändrad vårdstruktur. Någonvicenivå och tas
möjlig-förändringar familjemönster,förändringar efterfrågan,till i av

innebärFramskrivningoch ohälsaheter förebygga skador attetc.att
bas-prognosperiodens"låses fast" istyckkostnaden för äldreomsorgen
äld-trycket pådet demografiskavisa hurår. Motivet till det är stortatt

Utveck-ellerbli ingenting händerkan görs.omreomsorgens resurser
utvecklingensåledes helt betingadlingen äldreprognosen är avavav

befolkningsprognosen.
förenkladeframskrivningdemokratiskEftersom antagandena i ären

bedömatrubbigt förockså instrumentframskrivningsådan attettär en
de demogra-därför hur väläldreomsorgskostnader. Fråganframtida är

kostnadsutfallet förmed det faktiskaharfiska framskrivningarna stämt
Ädel-Socialstyrelsensförstudie inomEnligtäldreomsorgen. ramenen

handikapp-kostnaderna för äldre- ochutvärdering det sigvisar att
vadsnabbareökade1984-1994 någotunder perioden än somomsorgen

sjuk-åldersstrukturen. Jämfört medimotiverades förändringar t.ex.av
äldreomsorgenframskrivningar vad gällerhar demografiskavården
l990-talen.under och1980-träffsäkra prognosinstrumentvarit som

har varitutvecklingenden demografiskadet dåkommer sigHur att
för-nämndaäldreomsorgen deför givetutslagsgivanderelativt ovan

enklande antagandena
äldreomsorgenresursbehovet inomdet framtidaverkligheten berorI

Andrabefolkningsutvecklingenfaktorermängd olika ärpå en.varaven
förändradrehabilitering,åtgärder ochförebyggandesådana faktorer är

kostnadssyn-livsstil, Frånändrade familjemönster,värdstruktur, etc.
dvs.positiva,faktorerdessahär tänka sig någrapunkt kan äratt avman

dvs.andra negativa,kostnader, medanlåga framtida är gene-genererar
fak-positivExempel påäldreomsorgskostnader.höga framtida enrerar

sjuklighetentill livet ochfler friska läggsskulle år attatttor pres-vara
negativExempel påålder.åldersintervall högihop smalt ii ett ensas

sjuklighetentill livetfler friska år läggsfaktor skulle attmenvara om
äldredefaktorår. negativutvidgas dessa En äröver extra omannan

vårdbehov.vid givetvård ochefterfrågar och får ettomsorgmer
betraktarimligtfaktorer detoch negativadessa positivaGivet attär
faktorer.dessagenomsnittkostnadsutfalletdet faktiska vägtett avsom
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Häri ligger också förklaringen till demografiska framskrivningaratt
lyckats relativt väl med prognostisera framtida kostnaderatt för äldre-

de decenniema. Faktom befolkningsutvecklingsenaste föromsorgen
pensionärer har kostnadshänseendei varit ungefärligt genomsnittett
mellan de positiva och negativa faktorerna. Det emellertid omöjligtär

detta förhållande kommeratt veta gälla i framtiden. Denävenattom
relativa styrkan hos de positiva respektive de faktorernanegativa kom-

inte nödvändigtvis densamma framgent vad gäller effektenattmer vara
på äldreomsorgskostnadema. Därför får demografiska framskrivningar
också fortsättningsvis betraktas trubbigt och osäkert instrumentettsom
för bedöma framtida kostnader för äldreomsorgen.att

3.3 Regional struktur i förändring

samhällsutvecklingen har under det decenniet ökatsuccessivtsenaste
betydelsen den lokala och regionala nivån i den svenska statsför-av
valtningen. har blivitDet allt vanligare lösningar på regionalaatt pro-
blem kommer till stånd samverkan mellan olika samhällsorgangenom
såsom kommuner, landsting länsstyrelser, länsarbetsnämnder, universi-
tet/högskolor, handelskammare och för det lokala näringslivet.organ

Det denna bakgrundär bör riksdagens ställnings-mot som man se
tagande kommunala självstyrelseorgan ökat föratt detettge ansvar
regionala utvecklingsarbetet. Fonnema för det ökade kommunala an-

i försöksverksamhet i de fyrasvaret prövas länen Kalmar, Skåne,en
Gotlands och Västra Götalands län. Gemensamt för dessa försökslän är

kommunalt självstyrelseorganatt ett länsstyrelsens uppgifterövertar
vad gäller arbetet med bl.a. lokala tillväxtavtal, användning regio-av
nalpolitiska medel och långsiktig plan för den regionala transport-en
infrastrukturen.

Det regionala utvecklingsarbetet ska ske i samarbete med statens
förvaltning. Länsstyrelsen ska fortsätta verka för statliga intres-att att

Äveni länet samordnas. fortsättningsvis bör finnassen en samman-
hållen, effektiv statlig organisation på regional nivå.

Den parlamentariska regionkommittén PARK har tillsatts för att
följa och utvärdera försöksverksamheten i de fyra försökslänen ochupp

lägga förslag den framtida regionalaatt organisationen. utgångs-Enom
punkt för kommitténs överväganden och förslag det måsteär att ut-
vecklas former för fördjupad demokratisk förankring det regio-en av
nala utvecklingsansvaret.

Gemensamt för försökslänen de fullmäktigeför-är att styrs av en
samling består ledamöter väljs bland länets kommunal-som av som
och landstingspolitiker. sådantEtt styrelseskick innebär rimligtvis att
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får gäller beslutakommuner och landsting ökad makt detnär att om
frågor den regionala utvecklingen.rörsom

tillför måsteutgångspunkt kommitténEn attär att staten seannan
delarlandets allapolitiken fullföljs ide mål i den nationellasom anges

utvecklingentill de för den regionalasamtidigt hänsyn måltas somsom
uppgift ligger påregionala självstyrelseorgen har ställt Dennaupp.

bidrauppgiftlänsstyrelsen i dennalänsstyrelsen. Enligt regeringen kan
nivå.regional och lokal statligflytta uppgifter från central tilltill att

arbetsinriktninglänsstyrelsemas fortsattaNyckelkomponenter i är
agerande.förhållningssätt och samordnattillsyn, uppföljning, enhetligt

miljöområdet.samordnande roll framträder särskilt påLänsstyrelsens
och dennamiljömyndighetlänsstyrelsen rollen regionalIdag har som

kraft denträdde i loch med miljöbalkenroll befästes ytterligare i att
utvecklandeledande,länsstyrelsensmiljöbalken betonasjanuari 1999. I

uppnå vittlänsstyrelsen ska kunnaoch informerande roller. För att
ochkrav kompetensställs höga påskilda mål regional nivåpå

flexibilitet.
sektoröver-blivit allt vanligare ha1990-talet har detUnder att ett

regionalpolitiska problem.slcridande perspektiv på

införtrygghet framtidenSocial3.4

efterkrigstiden.utvecklades undervälfärdsstatenvästeuropeiskaDen
skyddsnätensocialamarkant och deförbättradesLevnadsstandarden

tidigare inte vid mittenupplevt. Menerbjöd trygghet, avmansomen
dämpades.och tillväxttaktenutvecklingenbromsades1970-talet upp

arbetslöshetproblemstrukturella med varaktigvästländer fickAlltfler
desigbudgetunderskott. närvarande befinnerFörpå hög nivå och stora

förändringsfasenkraftigastevästeuropeiska trygghetssystemen i den
för högåtagandepolitisktuppbyggnadsåren. finns tydligtsedan Det ett

den.finansieratrygghet det blivit allt svåraregrad social har attmenav
samhäl-modernadel detFinansieringsproblemet handlar till en om

möjligenrörlighetgällerlets rörlighet. skattebasemasDetstora men
livscykel. Skatte-enskildeskopplad till denockså rörlighet ärsomen

kan idag iförmögenheter och inkomsterbasema i form större ut-av
Därmed har det lagtstidigare förflyttassträckning ettöver gränser.än

ökadockså ikan idagnedåt skatteuttaget. enskildatryck på De ut-
livscykeln. Enbefinner iefter sigsträckning välja bostadsort var man

kvalitethar högefter bo där barnomsorgenbarnfamilj kan sträva att
hem-bostadsort därkan sökaoch billig, medan pensionärer t.ex.är en

finansieringsproblemenhandlar ocksålåga. Till deltjänsttaxoma är en
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inställningen till arbete kan påverkasatt be-negativt högom av en
skattning.

Utöver de nämnda faktorerna exempelvis befolkningsför-ärovan
ändringarna faktor förstärker behovet förändringar. Närmasten som av
handlar det det snabbt ökande antalet äldre Enom personer. annan
faktor välfárdsprogrammen skapadesär föratt 20-30 år sedan och kan
upplevas fastlåsta föråldradei organisatoriska och administrativasom
strukturer. finnsDet i flera länder tecken på omfördelningen mellanatt
"starka och fungerarsvaga" inte effektivt

Den sociala tryggheten har i regel betraktats mål i sig. Menettsom
kan efter betrakta välfärdssystemensträvan medelattman nu se en som

till förändring. Väl fungerande välfärdssystem kan kon-t.0.m. ses som
kurrensmedel i internationaliserad ekonomi. Ibland används begrep-en

institutionell konkurrens och det beskrivapet hur samhälleettavser
kan hävda sig utveckla för samhällsekonomin understöd-attgenom
jande institutioner. Välfárdssystemen förväntas alltså bättre motsvara
de ekonomiska kraven på ständig förändring och utveckling i den inter-
nationella konkurrensen. En omprövning fördelningen ansvaretav av
mellan individer, familjer, organisationer och offentliga institutioner
diskuteras också.

I från EU-konsekvensutredningen konstaterasrapport atten nya
livsstilar har framvuxit i Västeuropa. Utredningen pekar på radatt en
utvecklingstrender tydliga allai och Efta-länder:EU- familjerna blirär
allt mindre, allt färre gifter sig och allt fler sammanbor, alltfler skiljer
sig, allt fler barn föds äktenskapet, allt fler lever och alltutom ensamma
mindre del barnens uppfostran sker hos föräldrarna. Förändringarnaav
bryter sekelgamla beteendemönster, den verkliga innebördenmen av
förändringarna inte entydiga. Familjenär fast rotad institution iär en
Västeuropa och olika ekonomiska, sociala och legala strukturer favori-

ofta också den traditionella familjen, ofta med hu-serar mannen som
vudsaklig eller ende familj

Mot bakgrund denna utveckling har familjepolitiken och barn-av
blivit viktiga områden för både medborgare politiker.ochomsorgen

Den västeuropeiska trenden går alltmer generella åtgärder medmot
inkomstöverföringar till barnfamiljer och stöd syftar till jämställd-som
het mellan könen. finnsDet uppenbart samband mellan förändringarett
i samhällets regelverk och de förändringarna familjemönstren,istora

det inteäven givet vad orsak ochär verkan. allmäntär Ettom som

2Bilaga 9 till EU-konsekvensutredningen Välfärd och levnadsvillkor i
Västeuropa.
3 ff.45a.a., s.
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kontantstöd ochhuvudfonner;olikaofta i tvåförekommerfamiljestöd
skattereduktioner.

moderniseraförkrävsvadEU attdiskuterarInom somnumeraman
Blandgemenskapen. annattryggheten inomsocialanydana denoch

måsteställningstagandenpolitiskagrundläggandepekas några som
gäller bl.a.:trygghetssystemen. Detsocialadeförgöras att anpassa
individuellttillförhållandelösningar isolidariskavärderingar; an--

svar,
trygghet,socialgrad av-

trygghetssystemen,finansieringen av-
ochoffentliga tjänstertilltillgångallas-

social utslagning.förrisken-

behovetaktualiserasförändrasvärderingarochbehovTill följd attav
Systemtrygghetssystemen. t.ex.socialadeförprinciper somnyaav

utvecklingentekniskadenhastigheten iarbetstagareskyddakan mot
förstrategierinaktuella, attsnabbt blirkunskaperriskenoch för att

hurpåtänkabaraAttförändringarnademografiskahantera de osv.
förmod-förbättrasoch befintligautvecklas ärkansysterngemensamma

hurövervägandendet ocksåkrävsKansketillräckligt.ligen inte om
bibehållasm.fl. kananhöriga/närståendevårdförförutsättningarna av

arbetsfördel-bl.a.sammanhangdettafrågor i ärCentralaoch förbättras.
aktörer, avväg-frivilliga och privata samtoffentliga,mellanningen

vård ochiochmellan behovningen omsorg.resurser
i Europa ärtrygghetssystemensocialademellanskillnadernaTrots

medförvärderingarsocialpolitiskaMendessa.förenardet mycket som
deviaadministrerasskamycket servicehurskillnader,vissa t.ex. som

ske ibörmyckethurskattefinansieras ochochoffentliga somsystemen
hurmellanocksåSkillnader finnsförsäkringar.medregi,privat egna

kommaskavilkastöd,behov visstharvilka ettprövar somsom avman
ersättningsnivåemaochvillkorenförmån, vilkaåtnjutande vissi enav

längd.ersättnings-periodemasliksomska vara
Väst-ivälfárdssystemenolikadeförsöker kategoriseraOm man

knappastvälfärdsmodellrenodladNågonkonstaterakan attmaneuropa
olikakaraktäriseraochanalyseraland. Ettnågotförekommer i sätt att

VälfärdEU-konsekvensutredningenredovisades ivälfärdsmodeller
vilkapåfokusharIndelningenVästeuropa.levnadsvillkor ioch som

erhålles. I rapportenvillkor ersättningvilkaoch påersättningska få
modeller.fyraurskiljer man

trygghet isocialnydaning4 ochModerniseringslutlig,97 102KOM av
Europeiska Unionen.
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Den behovsprövade modellen innebär ersättning betalas förstatt ut
efter eller mindre grundlig prövning behoven och denen mer av egna
betalningsförmågan. Inslag behovsprövning finns i alla länderav men
dominerar ingenstans.

En modell erbjuder gmndskydd. Statligt administreradeettannan
socialförsäkringsprogram omfattar i princip alla medborgare oavsett
inkomst. Det enhetligt skydd lämnasär till alla kande inteett närsom
arbeta och få inkomster. Grundskyddet kan kompletteras med egna
eller kollektiva försäkringar. Modellen återfinns Storbritannien, Irlandi
och Schweiz.

Den tredje modellen den korporativa, byggerär på separatasom
för förvärvsarbetande inom olika yrkesgrupper. Ersättningprogram

lämnas i relation till hur inkomsterna sammanslutningarstora är. av
löntagare och arbetsgivare och finansierar försäkringsinstitutioner,styr
där ofta medfinansiär. Denna modellstaten är vanlig i många EU-är
länder, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Italien,t.ex. Frankrike och
Österrike.

fjärdeDen modellen förknippad med den välfärds-nordiskaär nära
och allmän standardskyddsmodell.staten är bygger på statligtDenen

administrerade till alla medborgare får för-ersättning iprogram som
hållande till hur mycket inkomst de förlorar vid sjukdom arbetslös-och
het.

Men andra karaktärisera olika välfärdssystem före-även sätt att
kommer. Professsor Gösta Esping-Andersen begränsar indelning tillsin

huvudtyper välfärdssystem, hantre lägger olika betoningav som menar
på marknaden och familjen. Han också länderi allastaten, attmenar
finns blandning länderna ändå gårsystern, att att sorteraen av men
efter huvudtyp Esping-Andersen benämner huvud-sinasystem. treav

liberalt, korporativistiskt universellts.ochtyper systemav som
liberalaDen modellen kan den nämnda be-sägas motsvara ovan

hovsprövade modellen, med få generella inslag och försäkringska-svag
raktär.

Den korporativa modellen den nämnda och innebärmotsvarar ovan
koppling till olika yrkesgruppers ställningnära på arbetsmarknaden.en

Den universella modellen innebär trygghetssystemen haratt näraen
koppling till medborgarskapet. En viktig förutsättning för den univer-
sella modellen dock sambandet mellan välfärdär och arbete. Den är
lika engagerad för full sysselsättning beroende dennaattsom av upp-
nås. fullUtan sysselsättning det svårt klara finansieringenär att av
denna modell.

5Esping-Andersen.
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svenskadenbetydelse föravgörandeharde faktorerEn ensomav
hararbetsmarknaden. Dennautvecklingen påvälfärdspolitiken är ge-

komantal1990-talet. Ettförändringarnomgått stortstora personer
arbetslösadessadel1990-talet. Enarbete i börjanståatt utan varavav

flerAlltarbete.haarbetskraftentillhördedei meningen attutanatt
arbetskraften. Fram-utanförstådefinitionsmässigtdock ocksåkom att

demedförtharinvandrare. Dettaungdomar och attgäller dettaför allt
innebär.socialförsäkringssystemensociala trygghetdenstår utan som

år20-64åldrarnaitill sjukpenningsjukförsäkradeAndelen rättutan
och 1996åren 1990fyrdubblades mellanförtidspensionärerexklusive

arbeteAntalethalv miljon utantill somnärmare personerpersoner.en
femdubblatsungefärhararbetslöshetsförsäkringsaknarhelt

arbetsmarknaden.förändringar påfortsattaförväntakanVi storaoss
syssel-ochhararbetslöshetengäller väntvadtrendenSamtidigt som

tillverkriings-arbetskraft inombehovetminskarökarsättningen av
Branscheröka.förväntaskantjänstesektomindustrin. Men expan-som

försälj-service,ochbl.a. IT,arbetskraftsöker restaurangderar och är
dock viss-jobbendesjukvård. Många ärochutbildningning, av nya

tillfällighetsarbetenprojektanställningar ochformitidsanställningar av
inforrna-Utvecklingenanställningsformer.flexiblaoch andra avmera

ökad flexi-tillmöjlighetinformationsteknik ocksåochtionssystem ger
heltMöjligheternabåde tid ochi attförläggningarbetetsblitet rum.av

innebärdärmed. Utvecklingen attökardistansarbeta påeller delvis
förändras.kompetensbehovenochkompetenspå attkraven är stora

ellerkompetensbrist påjobb på grundfåsvårtharVissa att avpersoner
efterfrågas.intekompetensde haratt somen

mel-kopplingstarkavälfärdssystemetssvenskatill detMed hänsyn
SNSutveckling.det här oroandetrygghetsocialoch ärlan arbete en

Välfärdsråd konstaterar t.ex.:
under 1990-ta-skettobb hartidsbegränsadeflerutvecklingEn mot

ghet.ekonomiskl ökad otrykällaframtiden blikan iochlet ienä-en
företagensfrämjaanställningartidsbegränsadekanSamtidigt

jobbsadanaochinvandrare,anställaEenhet utsatta soomEper utveck-arbetsmarknaden. Enviktigocksa fylla tion paunen.an alltforblirdetviktenunderstryker ocksa inteslag attdettaling avav kvalifikationslcra-dvs.trygghetssystemen,in i attkommasvårt att
alltför höga.blirinteven

skyddsnät,karaktärsin ytterstaSocialbidragen måste, sesavgenom
helhet. Detsinitrygghetssystemetsocialabakgrund det ovanmot av

fårbristergenerelladetill Om systemenanledningredovisade oro.ger
Frågorönskvärt.vadroll ärsocialbidragssystemet än somstörre somen

6Björklund m.fl..
7 107.a.a., s.



144 förutsättningar-Nya behov SOU 1999:97nya

eventuella omprövningar socialförsäkringsystemetrör i vårt landav
ligger dock utanför utredningens uppdrag.
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Utredningsbehov och4

utredningsuppdrag

Bakgrundl

kommitté,parlamentarisk1990-talet tillsatte regeringenbörjanI enav
allmänmed uppgiftSocialtjänstkommittén,den s.k. översyngöraatt en

skulletillämpning1991:50. Socialtjänstlagensdir.socialtjänstlagenav
ochskulle syfta till tydligareutvärderas och avgränsaöversynen att

uppgifter.klargöra socialtjänstens
huvudornråden: SoL:sinriktas följandeskulleKommitténs arbete mot

vistelsebegreppet,det ochbistånd,regler tillrätten yttersta ansvaretom
bidragsnor-socialtjänsten, kommunernasöverklagande beslut inomav

tillsyn,inriktning ochsocialtjänstens framtida organisation samtmer,
huruppdraget ingick ocksåoch utvärdering. Iuppföljning övervägaatt

borde utformas.anmälningsskyldighet i 71 § SoLbestämmelserna om
Socialtjänstkommitténdir. 1993:72 ficktilläggsdirektivGenom

författningsregle-lägga fram förslagochuppdrag utredavidare i att om
verksamhetsområde.socialtjänstensring personregister inomav

inteuppgifter omfattande och detSocialtjänstkommitténs varvar
författ-ihuvudbetänkandet. Frågormöjligt frågorbehandla allaatt om

dokumentations-socialtjänstensningsreglering personregister ochav
utbildningkompetens,skyldighet redovisades liksom frågorseparat om

Huvudbetänkandet SOUforsknings- och utvecklingsarbete.och
tilldärmed1994:139 socialtjänstlag koncentreradesNy översyn aven

socialtjänstlagen.själva
socialtjänstlagstiftning påföreslog framtidaKommittén mot-att en

målinriktadden nuvarande bör byggassvarande sätt enupp somsom
rättighets-skyldighets- ochinnehåller kombinationramlag avsom en

arbetasbordesocialtjänstlagenkommittén ansåg ocksåregler. Men att
kapitelindelning.redaktionell medoch översynom ges en

huvudbetänkande soci-Nyremissbehandlingen kommitténsVid av
instämde iblandade. delblev reaktionerna instanseraltjänstlag En att

detalj-inslagmålinriktad ramlag medsocialtjänstlagens karaktär avav
kombinationbörborde liksom lagenreglering behållas att avvara en
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rättighets- och skyldighetsregler. Men många instanser lagför-ansåg att
slaget innebar detaljreglering skulle kommunernasinsnävaen som
självbestämmande. villeDe grundtanken med målinriktad ramlagatt en
skulle bestå. Socialstyrelsen uttalade sig för skärpt statlig tillsyn moten
bakgrund de föreslagna skyldighetema. antal remiss-Ett stortav nya
instanser ansåg sammanläggning mellan LSS och borde haSoLatt en

något HandikappadesDe Riksförbundprövats, DHR kraftigtsom av-
visade. Svenska Kommunförbundet efterlyste samordning mellanen
SoL och HSL.

Remissinstansemas synpunkter alltså blandade och socialtjänst-var
kommmitténs någonförslag ledde inte till total revision social-av
tjänstlagen. genomfördesDäremot partiell reform i fonn änd-en av
ringar och tillägg till socialtjänstlagen. I den proposition prop.

Ändring1996/97:l24 socialtjänstlagen, låg grund för för-tillav som
ändringarna bedömde dock regeringen det debakgrundatt mot av sam-
hällsförändringar fannsskett behov socialtjänstlagenöverattsom av se
och utredning därför borde tillsättas.att en ny

4.2 Socialtj änstutredningens direktiv

Vid sammanträde den september25 1997 beslutade till-regeringen att
kalla särskild utredare med uppgift frågor soci-vissaöveratten se om
altjänstlagen, socialtjänstens uppgifter direkti-och tillsynen den. Iöver

dir. 1997:109 särskilt grundläggande målsättningar ochattven anges
värderingar i socialtjänsten såsom före-principer helhetssyn, ettom
byggande perspektiv och den enskildes liggatillvara skaatt tasresurser
fast.

Utredaren ska bakgrund de organisatoriskalagändringar ochmot av
eller ekonomiska förändringar skett 1990-taleti samhället undersom
lämna förslag följandeinom bl.a. områden: och kon-lagens struktur
struktion, sambandet mellan Socialbidraget och övriga trygghetssystem,
socialtjänstens finansiering och tillsynen socialtjänsten.över

Socialtjänstlagens struktur och konstruktion och analy-ska överses
bl.a. vad gäller för- och nackdelar med blandai lag rät-attseras samma

tigheter för den enskilde och skyldigheter för kommunen liksom de
olika möjligheterna överklaga beslut.att

Utredaren ska hur socialbidrag och övriga trygghetssystemöverväga
bättre ska kunna samverka med varandra bi-arbetslinjen inomutan att
drags- och ersättningssystemen Eventuella förslag skallöverges. rym-

inom oförändrat offentligt åtagande.ettmas
Eventuella behov förändra för socialtjänstensprincipernaattav

finansiering ska analyseras utifrån behovet få till stånd lång-attav mer
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omsorgsområden.allasiktig stabilitet i på socialtjänstensresurserna
denmellanbalans kan uppnåsUtredaren ska också huröverväga en

ekonomiskaoch kommunsektomsambitionsnivå SoL resur-som anger
ser.

då bl.a.Utredaren skaskälig levnadsnivå ska analyseras.Begreppet
möjligträttssäkerhet,enskildesanalysera det med hänsyn till den ärom

lösningar.för lokalt anpassadekommunerna utrymmeatt merge
familje-ochförslag hur individ-Utredaren ska också lämna om

med denså den bättrekan förändras stämmer överensattomsorgen
individuellt bi-främst stödja enskilda medavsedda funktionen ettatt

problem.ekonomiskatillfälliga sociala ellerstånd föranlettärsom av
kansocialtjänstentillsynenförslag lämnas till hurVidare ska över

tillsynensamordningeffektiviseras. bättreförbättras och En överav
sjukvården bör då analyseras. Dessutomoch hälso- ochsocialtjänsten

tillsynsmyn-ökade befogenheter förbehovbör utredaren överväga av
sjukvården.gäller for hälso- ochmotsvarande vaddighetema som

kommittéertillbeakta direktivutredaren regeringensarbete skaI sitt
1994:23,offentliga åtagandet dir.detutredare attoch prövaattom

redovisadir. 1992:50,konsekvenserregionalekonomiskaredovisa att
redovisadir. 124 ochkonsekvenser 1994:jämställhetspolitiska att

dir.brottsförebyggande arbetetoch detbrottslighetenförkonsekvenser
1996:49.

uppdragfått idir. 1998:70 har utredarentilläggsdirektivenGenom
äldre in-för vissaekonomiska trygghetentill hur denlämna förslagatt

medförenatförslag lämnas skautfonnas.vandrare ska Det varasom
konsekven-ska ekonomiskaVidare deSverige.krav bosättning ipå

och redovisas.analyserasförslagetserna av
uppdragetskulle utredaren redovisatdirektiv haEnligt utredningens

tilläggsdirektivetsamband med det nämnda1999.den 31 Isenast mars
förlängdesäldre invandrareekonomiska tryggheten förden vissaom

beslututredningstiden till den 31 maj 1999. Genom ett av rege-senare
september 1999.uppdraget redovisas den 15skallringen senast

regeringsbeslutdecember 1998beslutade också den 3Regeringen
lagregleringtydligareutredaren8 uppdra övervägaattatt an-aven

effektivitetenanalyserafick utredaren i uppdraghörigstödet. Vidare att
Särskildstörda.till psykisktvård, stöd ochi tillsynen service upp-av

ochSocialstyrelsensmellanbör samordningenmärksamhet ägnas
verksamheter.länsstyrelsernas



148 Utredningsbehov och utredningsuppdrag SOU 1999:97

4.3 Utredningens arbete

Socialtjänstutredningens uppdrag vittomfattande ochär ävenrymmer
kontroversiella frågor. Det slutbetänkande läggs fram byggersom nu
dels befintligapå kunskaper och erfarenheter, dels på studier ut-som
redningen uppdragit andra genomföra eller själv har genomfört.att

ÖrebroStatistiska Centralbyrån i SCB har bistått utredningen med
beräkningar Ökadelegat till grund för delbetänkandet socialbidragsom

studie inkomster och socialbidrag åren 1990 till SOU1996en om-
1999:46. SCB har också biträtt utredningen med visst utredningsarbete
för etablera mått på skälig levnadsnivå,att med beskrivasamt att
förändringarna i skatte- och bidragssystemet under 1990-talet.

Utredningen har också uppdragit åt Statskontoret biträda utred-att
ningen i arbetet med beräkna socialtjänstens kostnaderatt under perio-
den 1990-1997.

samarbeteI med Demokratiutredningen har intervjubok Påen mar-
ginalen SOU 1998:161 publicerats, med tolv berättelser byggersom
på intervjuer med har behövt eller behöver stödpersoner som av
socialtjänsten. Idén till boken väcktes ursprungligen företrädare förav
den s.k. Altemativutredningen för ökat brukarinflytande inom social-
tjänsten.

För få synpunkter och erfarenheter frånatt olika håll landeti har
utredningen gjort studiebesök i antal kommuner. Besöken harett stort
givit tillfälle till överläggningar med politiska och professionella före-
trädare för socialtjänsten. Utredningen har fått möjlighet dialogtill med
olika aktörer inom socialtjänsten och dess samverkanspartners genom
anordnande medverkanmöten, vid sammankomstersamtav genom
anordnade bl.a. kommunernas länsförbund, länsstyrelsemas socialaav
länsexperter, brukarorganisationer, fackliga organisationer, liksom so-
cialpolitiska och andra frivilligorganisationer.

I maj hölls1998 arbetsseminarium där alternativa verksamhets-ett
forrner inom individ- och familjeomsorgen i några kommuner redovisa-
des och diskuterades. En del dessa verksamheter finns beskrivna iav
avsnitt 2.3. Genom ned den myndighetsutövande rollen till för-att tona
mån för erbjudande och serviceinriktad vill bl.a.ansatsen mer man
lyfta fram det förebyggande arbetet och nå de behöverpersoner som
stöd i tidigare skede.ett

För få referensram med framtidsinriktning föratt utredningsar-en
betet genomfördes i juni 1998 seminarium på "Framtidspers-ett temat
pektiv på socialtjänsten".

Slutligen bör sekretariatet tillsammansnämnas med företrädareatt
för Svenska Kommunförbundet företagit studieresa till Danmark ochen

delar sekretariatet besökt Storbritannien.att av
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och kontrollstyrningStatens5

resultatstymingMål- och5.1

hurförinför riksdagenregeringsformen ansvarigenligtRegeringen är
offentligahela denledningsansvar förliggerden riket. dettaI ettstyr
lednings-dettaförvaltningens skötsel. För ytterstamotatt svara upp

stymingsbefogenheter.använda sinafår regeringenansvar
hurdvs.ledningsansvar,sittvilket regeringenPå utövarsätt rege-

sinförvaltningen ibetydelse förharoch kontrollerar, turringen attstyr
effektivtska påkunna sätt.utövas ett

det90-taletoch understyrrnodellerhar olika ärUnder åren använts
principinnebär idominerat. Detoch resultatstyrning sta-mål- attsom

följeroch sedanverksamhetermål för olikanationellasätterten upp
förvaltningsmyn-regeringen,Huvudmannen,resultaten. t.ex. enupp

förstamål iövergripandeformulerar sedanprojektlag,ellerdighet ett
hu-arbetarDärefterhand slutprestationer.utfall, andrahand i omom

verkställaren,verksamheten,utföraharoch denvudmannen attsom
verk-delmål. Menmål till mätbaraned dessamed brytatillsammans att

vill uppnåhanvilka medeloch medvilketväljer själv påställaren sätt
målen.

medel förväljafårmyndigheten självständigtverkställandedenAtt
målstymingen. Ettviktigt inslag imål annatuppnå angivna är ettatt

måluppfyllelsen,förväg betonarstyrande icentralt inslag de attär att
kom-resursutnyttjande,eller effektivtutfalletdvs. slutprestationen, ett

andrasmedjämförasefterhand ochutvärderas ikontrollerasattmer --
resultat.

utfallidealt skulle uppföljningenfungerademålstymingenOm av
måluppfyl-informationåterföringenoch slutprestationer, samt omav

ansvarigahuvudrollstyrkedjan, spelalelse olika stadier näri enav
sittresultatetefterhand bedömeroch huvudmän imyndigheter ar-av

Förvalt-målen.förhållande till de precisatillhur de ligger ibete, dvs.
skillnadefterhandsgranskande tillhänseendeningspolitiken dettaiär

framåtblickande planering.från
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Målstyming och resultatstyrning närbesläktade, finnsdetär men
vissa skillnader det gäller respektive modell har tyngd-när sinvar
punkt.

Vid resultatstyrning ligger den utfallpå och slutprestationer i sig,
vid målstyming på mål riktade utfall och slutprestationer. Resultat-mot
styrning bygger tillförlitligpå information systematiskt återförs ochatt
på insatsemas resultat. specialdestineradeInga medel detaljreglerar hur
tillgängliga medel ska användas istället får den huvud-ansvarigeutan

Ospecificerad klumpsumma. Utvärderingen blir då in-ettmannen en
för i efterhand reda på hur det gick, lyfta fram godastrument att ta att

exempel och lära misstag.att av
Styrningen måste efter den verksamhet bedrivs. Denanpassas som

därförvarierar mellan olika områden och former styrmedelnya av
fram. kanStaten också styrningen på vissa områden be-växer attanse

höver starkare, för tillvara ställningt.ex. att tavara svaga gruppers
inom område eller för tillgodose behov likhet vid den natio-ett att av
nella tillämpningen bestämmelserna. finns också olika kulturerDetav
inom skilda sektorer den offentliga förvaltningen kan bidra tillav som

styrningen utformas på olika effektivMen föratt sätt. gemensamt en
mål- och resultatstyrning alla led kedjan styming-uppföljning/ut-iär att
värdering-återföring måste definierade och anpassade efter verk-vara
samheten fråga.i

För mål- och resultatstymingen ska framgångsrik krävsatt attvara
målen så tydliga resultaten i verksamheten går Statensär mäta.att att

understyrning år har kritiserats detta nationellai avseende. Desenare
målen har falli många varit så övergripande följade varit svåraatt att

deFör huvud ska kunna de kon-utvärderas måsteöveratt tagetupp.
kretiseras tydliga resultatmål och beskrivas i mätbara Somtermer.som
följd utformas ofta styrdokument förvalt-på flera olika nivåer inom
ningen, i det centrala ämbetsverket, eventuellt regionalai dent.ex. or-

lokalganisation, på nivå och i verksamheten.även
förvaltningspolitikenDen statliga utgår från beslut ochattnumera

verksamheter medborgarna dembör och utformas sårör näratassom
möjligt. sådan decentraliseradEn förvaltning effektivaresom anses

samtidigt den stärker medborgarnas demo-medvetenhet detsom om
kratiska styrelseskicket. också bidra till avbyråkratiseraDen attanses
verksamheter färre regler, vilket i bättre servicesin innebärturgenom
till medborgarna.

Med få, enklare och övergripande regler ska verksamheternamer
bättre kunna till olika individers och behov. Samti-anpassas gruppers
digt ökar för lokal anpassning, kan friareutnyttjasutrymmet resurserna

Riksrevisionsverket 1996: 10.
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och effektivare, samtidigt de anställdas och arbets-motivationsom
stärksz.glädje form informativ tillDenna förvaltning kan sägasav vara

karaktär eftersomsin den endast upplyser de nationella målen ochom
sedan lägger vikt vid uppföljning, utvärdering och tillsyn.stor

sådan form förväntas överskådligEn styrning gälla iävenav en
framtid. Regeringen konstaterar direktiven till den förvaltningspoli-i

kommissionen3tiska erfarenheterna hittillsstyrmodellen varitatt av
fast.goda och målen ligger åsikt iKommissionen delar regeringensatt

avseendendessa

Styrmedlen5.2

ochfrämsta för uttrycka den politiska viljanStatens instrument att ge-
för med-nomföra politik lagar och föreskrifter.sin Statensär ansvar

borgarnas sociala välstånd har i socialtjänstlagen ålagts kommunerna. I
decentraliserade förvaltningspolitikens syfte be-enlighet med den är

generellt utformade. lagensstämmelserna denna lag undantagi Ett är
vilka syf-rättighetsbestämmelser, med möjlighet till domstolsprövning,

enskildes ställning och likhet tillämpningentill stärka den i övertar att
bestämmelserlandet. de riksdag och regeringdet inte baraMen är som

verksamheterna. ämbetsverk harbeslutar Vissa statligastyrom som
bindande föreskrifter icke bindandebefogenhet utfärda såvälatt som

allmänna råd.
allt fördel-får principiell betydelseEtt styrinstrument större ärsom

dvs.ningen offentliga medlen, den ekonomiska styrningen. Dendeav
decentraliserade förvaltningspolitikenstill denanpassadär numera

syften. huvudsak generella specialdestine-Statsbidragen i och inteär
till behovrade kan finnasvissa verksamheter. De att styrasom re-av

prioriterade ändamål skertill vissa och tiden avgränsadei genomsurser
kommunalamedel anslås för eller dylikt.vissa särskilda projekt Detatt
styrningen.har också betydelse för den statligautjämningssystemet

ekonomiska tör-Syftet med likvärdigautjämningssystemet skapaär att
uppnåsför enskilda kommuner respektive landsting.utsättningar Det

betingadeskattekraften och strukturelltutjämninggenom en av av
kostnadsskillnader.

för myndig-statsbudgeten Verksamhetsmål och effektmålI anges
lik-heterna och deras verksamhetsgrenar. den statliga styrningen,Men

regle-den återrapportering åläggs myndigheterna bl.a.som som genom

2 och Söderlind.Petersson
3Dir 1995:93.
4 SOU 1997:57.
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lagstift-ringsbreven, har ofta struktur den framgåränannan aven som
ändamålsbestämmelser. tydliggjordningens Resultatstymingen blir då

minskarsamtidigt författningsstyrningensom
Även eller informationmöjligheter strävandenstatens att genom

Inforrna-genomföra sin politik brukar betecknas styrmedel.ettsom
utbild-tionsbegreppet tolkas då vidsträckt och kan omfattaäven t.ex.

verksamheter utvärderas följs för in-ningsinsatser. ochNär attupp
hämta form informellkunskaper också det styrningär änen av om av

berördakaraktär. resultat förbättra innehålletarbetets iMen attavser
får styrande effekt det arbeteverksamheter och på så sätt somen om

utförts trovärdigt.är
mellanförekommer naturligtvis kontakter och diskussionerDet

förvaltningsmyndighetema regeringskansliettjänstemännen i och om
hur myndighetens uppgifter bör utformas olika avseenden. in-i Dessa
formella styrningkontakter komplement till formellaregeringensär ett

s.k.myndigheterna kan också innebära styrningi sigav men en -
informativ styrning.

styrning.Uppföljning och utvärdering kan betraktas form avsom en
slutsatserna ochForskning har nämligen visat utvärderingaratt upp-av

följningar haft styrande effekt påmånga gånger sätt somsammaen
framförtsdärför sammanhangfastställda måldokument. har i olikaDet

måsteutvärderingar måste bli genomarbetade tidigare. Deänatt mer
måldokument°.också kopplas till precisamer

kommunsektomformellt inriktade statligaDen styrningenmer av
tillsynsker eller sanktioner. aktiv statligtillsyn med Enutangenom

det kommu-syftar till kontrollera rättssäkerheten och lagligheten iatt
verksamhetnala till likvärdigåtagandet också uppnå överattmen en

landet.

den statliga5.3 Studier av

tillsynsverksamheten

verk-tillsynen kommunalaFrågan hur den statliga regionala överom
överväganden isamheter bör ordnad och har föremål förvaritärvar

ingående denågra olika utredningar. Socialtjänstkommittén redovisade
studier genomförts kommitténs betän-på området vid tiden försom
kande.

5Statskontoret 1998:8.
6 1989/90:41, sidProp
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Beträffande utredningar därefter genomförts förvill utredningensom
sin del redovisa följ ande.

Den parlamentariska regionkommittén PARK

skallPARK enligt direktiv "lämna1997:80 förslag tillsina hur upp-
gifterna mellan och den kommunala självstyrelsen på regionalstaten
nivå skall fördelas framtiden"i "göra generella övervägan-samt mera
den organisation på regional nivå". deIstatens över-om egen senare
vägandena ska utredningen

belysa vilka utvecklingsinriktade uppgifter samordnad stat-som en-
lig länsförvaltning bör ha,

hur samverkan mellan länsstyrelse och andra statligaöverväga-
myndigheter bör utformas för säkerställa effektiv samordning,att en
redovisa på vilket kan få till stånd och utvecklasätt man mer sam--
ordnade insatser fråga bl.a.i utvärdering, uppföljning och tillsynom
på regional nivå,

tillmöjligheterna ytterligare delegering uppgifter tillöverväga av-
länsstyrelserna.

I delbetänkandet frihetRegional och statligt principiellansvar en-
diskussion harSOU 1998:166, PARK den bedömningengjort att
länsstyrelsemas tillsynsverksamhet bör effektiviseras läns-och att
styrelserna i utsträckning bör prioritera tillsynsuppgifterna. be-Istörre
tänkandet konstaterar vinsternaPARK med samordna denatt att
statliga länsstyrelsernaregionala tillsynen hos oftabegränsade ochär

administrativ karaktär.av
Likväl finns det enligt kommittén förstärktviktigt skäl förett en

samordning den regionala tillsynen inom länsstyrelsen och det ärav
kommunernas behov inte uppträder splittrat. Avatt möta statav en som
det skälet, börPARK, fungeralänsstyrelserna så långt möjligtmenar

och samordnad ledning för den statliga regionala tillsy-som gemensam
kommunerna. PARK kommer det fortsatta utredningsarbetetiövernen

för samordning den statliga tillsynen på regio-prövaatt ansvaretom av
nal nivå i utsträckning kan åläggas länsstyrelsen.större

PARK det också viktigt statligaden tillsynsorganisationenattanser
tydlig och begriplig. För den enskilde medborgaren får rådaär det inte

något tvivel för tillsynen verksamhet.vissom vem som ansvarar av
Parallella tillsynsorganisationer bör därför undvikas.

PARK vidare det kan rationellt lyfta perspektivetatt attanser vara
från den enskilda länsstyrelsen till länsstyrelseorganisationen hel-som
het, vill skapa möjligheter till effektivt utnyttjandeettom man mer av
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länsstyrelseorganisationens Exempel-samlade och kompetens.resurser
vis bör enligt tillsynsuppgifter, särskild kompetens,kräverPARK som
kunna koncentreras dentill begränsat antal länsstyrelser såett att sam-
lade effektiviteten tillsynsarbetet kan öka.i

cirka förslag delegeringföreslår "de 45I avsnitt 7.2 PARK att om
verk länsstyrelsen Statskontoretuppgifter från centrala till somav

vidare.finner utredas Iredovisar och kommittén intressanta" börsom
l998:l9Statskontorets utredningbilaga till betänkandet hänvisas till2

harlänsstyrelserna. Statskontoretuppgifter kan delegeras tillom som
sjukvård inomkommunal hälso- ochdär bl.a. "tillsyn övernämnt

för hemtjänst m.m.".ramen

Statskontoret

regionkommitténparlamentariskauppdrag denStatskontoret på av
olika tillsyn-översiktAvregleringskommittén gjortPARK och en av

Statskonto-bedrivs.formen för hur tillsynen Isuppgifter och analyserat
för årensbl.a. redogörelse delämnas1998:8 senasterets rapport en

särskiltocksåstatliga tillsynen. hänvisaroffentliga studier den Manav
betänkande.till förvaltningspolitiska kommissionens

denutvärderingarframkommit vid olikaproblembildDen avsom
följ andesammanfattats påStatskontoretstatliga tillsynen har sätt:av

omfattandetillsynen baraden statliga inteRegleringen utanär0 av
svåröverskådlig och svårtillgänglig.splittrad,också

tillsyn oklar.Innebörden begreppeti är
sak-mellan olikakraftigtoch innehåll varierarTillsynens inriktning

myndigheter tillsyn.mellan deområden och utövarsom
alltochrådgivningalltmer vikt vidTillsynsmyndigheterna lägger0

ingripanden med sanktioner.vikt vidmindre
påfallandesällanTillsynen inteär svag.

ofta oklara.dimensioneringGrunderna för tillsynens är
regleringmellan den viktbristande proportionerkan finnasDet en

efterlevnaden bedrivs.kontrolltillmäts och den somav

Riksrevisionsverket

statliga tillsynensamordning deneventuell överFrågan avom en
kommunala socialtjänstenoch denhälso- och sjukvården äventogs upp

Riksrevisionsverket7. regeringenföreslår RRVI tarattrapportenav

7 1996:23.RRV
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initiativ till genomföra i sammanhangöversynatt omprövaretten som
myndighetsansvaret för den statliga tillsynen såväl socialtjänstöver

Översynenhälso- och sjukvård. ha inriktningen endabör attsom en
statlig myndighet det samlade tillsynsansvaret för socialtjänstsåvälges

hälso- och sjukvård.som
Innebörden begreppet tillsyn enligt oklar. Till-RRV:sär rapportav
används idag övergripande beteckning för delvis olikartadesyn som en

verksamheter såsom norrnering, rådgivning, inspek-utvärdering och
tion. Tillsyn kan också döljas bakom andra beteckningar. Vid en ge-

dennomgång statliga tillsynens regelverk konstaterar RRV statenattav
tjugotal begrepp för tillsynsfunk-uttrycka olikaanvänt närmare ett att

tioner. tillsynsfrågorRRV måste ökad uppmärksamhetägnasattmenar
och förutsättningarna för sådan uppmärksamhet bör kunna för-att en
bättras innebörden tillsynen och uppgifter förtyd-angränsandeom av
ligas. Oklarheter i tillsynsbegreppets innebörd bidrar till osäker-också
het hur tillsyn bör bedrivas. beslut tillsyn riksdag ochDeom om som
regering fattat har följd verk-varit svåra omvandla praktiskiattsom
samhet.

Till detta kommer den statliga tillsynsverksamheten är oöver-att
skådlig organisatoriskt perspektiv. Tillsyn olikasker i mångaettur
fonner. framgår alltidheller inte myndigheternas instruktionerDet av

de har till uppgift bedriva tillsyn. tillsynenMen, påpekar RRV,att att
kan behöva efter olika verksamheters varför det intesärart,anpassas

likartade lösningar.nödvändigtvis önskvärt med den begrepps-Menär
mångfalden genomtänktliga och återspeglarorganisatoriska inte synen

för oftatillsynenspå tillsynsfrågor och grunderna dimensionering är
överensstämmelsen ochmellan den vikt tillmätsoklara. regleringen

därförkontrollen efterlevnaden kan bristfällig.varaav

Den förvaltningspolitiska kommissionen

betänkandeförvaltningspolitiska kommissionen IDen förordar i sitt
tillsynsverksam-medborgarnas statligatjänst SOU den1997:57 att

heten frågan verknings-blir föremål för samlad ochöversyn att omen
sammanfattarfulla sanktioner särskilt uppmärksammas. Kommissionen

för tidigaresin del studier på följ ande sätt:

ickeförvaltnin där renodlingspolitiska utvecklingen,Den utgör ett
för åtskilligaoväsentligt har lett till förändrad rollins mag, en -beslutendigheter. för de politiskaverkställighetenAnsvaret arav

regionallokal ochförskjutits nedåt förvaltningen, inte minst tilli
blivit viktinivå. På central har rättstilläm och tillsnivå ning are.

daghar till lingen.EU-medlemskapet bi ragitHär även utvec - --verksamhet formsker icke del statsförvaltningens ioväsentligen av
tillsynsmyndig-tillsyn, och myndighetermånga organiserasav som
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vikt vidhankommit läggaalltheter. myndi heterDessa att mer
ioner.v1d ingripande medrådgivning och min re san

riks-betänkande till de studierhänvisar i sittKommissionen även som
iakttagelser.revisorer9 och bekräftardagens gjort i RRV:sstortsom

samladblir föremål förförordar frågor tillsynKommissionen att enom
uppmärk-särskiltverlmingsfulla sanktioner bör dåFråganöversyn. om

sammas.
medborgarnasStatlig förvaltning i1997/982136propositionenI

harbetänkandet SOU 1997:57,delar bygger påtjänst, till vissasom
utvecklamedför fortsatta arbetetriktlinjer detlagt framregeringen att

denbedömer regeringenförvaltningen. propositionenden statliga I att
ioch företag börmyndigheter, kommunerstatliga tillsynen översesav

tillsynenstatligaändamålsenlig statlig tillsyn.syfte få Denatt en mer
begrep-behandlasådan börbör tydligare innebörd. En översynges en

ochhur riksdagenstillsynsuppgifter skall regleras och"tillsyn", hurpet
Översynenutformas.tillsynen böruppföljningbehovregeringens avav

till-statligariktlinjer för denfast vissadet möjligt läggabör göra att
verkningsfullatillockså möjligheternasammanhanget bördetIsynen.

riksdagentillavsåg återkommaRegeringensanktioner övervägas. att
tillsynsverksamheten.statligadenmed samlad redovisning aven

Socialtjänstut-uppdragregeringen till dethänvisarpropositionenI
social-effektivare tillsynförslag tillhar lämnaredningen överatt en

Socialstyrel-mellanändamålsenlig gränsdragningochtjänsten en mer
regionala tillsynsansvar. Detoch länsstyrelsemas ärnationellasens

bättrehurSocialtjänstutredningen analyserauppgift förockså att enen
sjukvårdenochsocialtjänsten och hälso-tillsynensamordning överav

vidareSocialtjänstutredningen harskall kunna åstadkommas. genom
ef-analyserauppdragdecember iregeringsbeslut den 19983 attgetts

störda.psykiskt Sär-tillvård, stöd och servicetillsynenfektiviteten i av
Social-mellandärvid samordningenbörskild uppmärksamhet ägnas

verksamhet.länsstyrelsemasstyrelsens och

Avregleringsutredningen

åstad-förbetydelseavvägandentillsyn och deBegreppet attär avsom
Avreglerings-tillsyn har också behandlatskomma effektivare aven

Minskaslutbetänkandeutredningen. utredning hänvisar i sittDenna
till det1998:105,och landsting SOUregleringen kommuner nämn-av

8 105.SOU 1997:57, s.
9 och tillämpning.Bl.a. Tillsyn innebörd RR-
10 ff.1998:105, 150,SOU S.
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da uppdraget till Socialtjänstutredningen och till det uttalande som
Socialutskottet gjort i betänkandet 1996/97:SoU13 tillsyn överom
socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utredningen framhåller tillsynen kommunens område måsteatt
beakta kommunerna har tillsynsansvar för viss verksamhetettom oav-

detta del i tillsynskedja,sett är såsom på miljöområdet,t.ex.om en en
eller den kommunala verksamheten föremål för tillsyn iärom egen-
skap dominerande producent, såsom fallet inom socialtjäns-är t.ex.av

ocksåDet betydelse hur verksamhetenärten. regleras och hur stortav
den för kommunal påverkan.utrymme ger

De tillsynsmyndigheten har till förfogandesitt liksomresurser som
de gäller för verksamheten i sig i förhållande till de ambi-resurser som
tioner regleringen verksamheten uttryck för har självfalletsom av ger
betydelse för tillsynens omfattning och utformning. Till detta kommer
vikten bra dialog mellan kommunen och myndigheten för att ut-av en
byta kunskaper.

Samtidigt måste rättssäkerhetsaspektema granskas. Avvägningen
mellan dessa två arbetssätt bör ske med hänsyn till aktuell verksamhet.
En tänkbar utredningen,väg, inom myndigheten harär attmenar man

tydlig organisatorisk åtskillnad mellan de kontrollerande respektiveen
de stödjande insatserna. Utredningen föreslår åläggerregeringenatt
berörda myndigheter i sina årsredovisningar informera inrikt-att om
ningen, omfattningen och resultaten den tillsynsverksamhetav som
myndigheten bedriver.

Svenska Kommunförbundets programberedning för kommunal själv-
styrelse instämmer med Avregleringsutredningeni dessaistort av-
seenden. sin framhållerI Kommunförbundet den statliga till-rapport

inverkan kommunalapå den självstyrelsen. övergripandeDensynens
frågan hur förenasstatlig tillsyn kan medär kommunalt självstyre. De
statliga myndigheterna har utfonnamöjligheter själva ochstora att
reglera sin tillsyn, förbundet. har lett till skillnaderDetta storamenar
mellan dem, vilket medför problem.stora

HSU 2000

Utredningen HSU 2000 dir 1994:152 har bl.a. enligt direktivsina att
formerna för denöverväga statliga styrningen inom hälso- och sjukvår-

den. Utredningen föreslår i sitt slutbetänkande God vård villkorpå lika
styrning hälso- och sjukvården SOUstatens 1999:66, bl.a. attom av-

Socialstyrelsens verksamhet med syftet belysa tillsyns-över attses

Svenska Kommunförbundet 1994.
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ska enligt kom-verksamhetens samband medorganisation. I översynen
Socialstyrelsensmitténs länsstyrelsemas ochmening även prövas om

tillsynbedriverbilda myndighettillsynsverksamheter ska en ny som
vårdens hela område.inom

socialtjänstenTillsynen5.4 över

och kommunala socialtjänstenden enskildaTillsynen utövasöver av
ochskall "följa"Socialstyrelsenoch länsstyrelserna.Socialstyrelsen

uppgift förockså67 SoL."vidareutveckla" socialtjänsten § Det är en
skatill ledning för demutfärda allmänna rådSocialstyrelsen att som

uppgift förhållande till kommunernaSocialstyrelsens itillämpa lagen.
4kanverksamhetenråd och stöd hurblir därmed fråga ut-ommera en

intentioneröverensstämmelse med riksdagensblivecklas för i änatt
Även social-för uppföljningSocialstyrelsens"tillsyn". avansvarom

medenlighetska bedrivas iverksamheternasyftar tilltjänsten att
lagens intentioner.

till-socialnämndemasföljaenligt 68 SoLLänsstyrelserna skall §
fullgör uppgifter pådenna sinaoch till än-lämpning lagen ettattav se

med råd inämndernadetta arbete biträdaska idamålsenligt Desätt.
uppgifter påfullgörtill de sinaverksamhet och i övrigtderas ettattse

stödochska informeraLänsstyrelserna ocksåändamålsenligt sätt. ge
främja mellan kommunervidare samverkanskatill allmänheten. De

tillövrigtsocialtjänstens område, iandra samhällsorgan påoch samt se
uppgifter.sinasocialnämndema fullgöratt

Ändring socialtjänst-proposition iregeringensVid behandlingen av
l996/97:SoUl8,riksdagen bet.beslutade1996/972124,lagen prop.

ochtillsynsansvarlänsstyrelsemaspreciserarskr. l996/97:264 ut-att
enskiltför vissasamband tillståndsgivninguppgifter medvidga deras i

läns-därmedkrävsjanuari 1998verksamheter. Sedan denbedrivna l
vård eller boen-förbedriva hemtillstånd för yrkesmässigtstyrelsens att

heldygns-för vissSoL, hemboendeformer 20 ochde, särskilda 21
delbegränsadför vård undereller verksamhetvård, hem öppensamt av

dygnet i enskild regi.
huvud-institutionsstyrelseMed undantag de hem Statens ärsomav

underdriftforrnför vård eller boendeför står alltså hem oavsettman
ocksåomfattartillsyn. Länsstyrelsernas tillsynsansvarlänsstyrelsemas

tillöverlämnatentreprenadavtalverksamhet kommunen enligt en-som
frånverksamhet,enskildtredje stycketskild med stöd 4 § SoL samtav

så-inspekterakanupphandlar Länsstyrelsenvilken kommunen tjänster.
dedelochinhämta upplysningardan verksamhet har rätt taattsamt av

föreliggermöjlighettillsynen. Motsvarandebehövs förhandlingar som
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för socialnämnden verksamheti kommunen i fråga sådan enskildom
69 § SoL.sagtssom nu c

Enligt kan missför-70 § SoL länsstyrelsen den upptäcker någotom
hållande vid sådan verksamhet förelägga deni 69 b §en somsom avses

för Möjlighetverksamheten avhjälpa missförhållandenatt attsvarar
kombinera föreläggandet dock missförhållan-med vite finns inte. Om

för-det allvarligt och föreläggandet åtlyds får länsstyrelseninteär om
tillbjuda fortsatt verksamhet. Länsstyrelsens beslut överklagaskan

allmän förvaltningsdomstol 74 verksamhet§ SoL. Den driversom
förbud fortsätter driva verksam-tillstånd eller i strid medutan attsom

till 75heten kan dömas böter § SoL.
sådana kom-Tillsynen andra kommunala verksamheter, bl.a.över

särskilda boendeforrner och bostäder med särskild servicemunala som
kommunalochandra stycket och 21 § tredje stycket SoLi 20 §sägs

inspek-formellt förenad med åtgärderhemtjänst, således inteär som
ochoch föreläggandeninhämtande upplysningar handlingar,tion, av

ifrågasätts och länssty-förbud. har dock aldrig SocialstyrelsenDet att
tillsynsbesök verksamheter stårrelserna har möjlighet i degöraatt som

alltidSocialstyrelsen och länsstyrelserna ocksåunder deras tillsyn. har
fördel de handlingar behövskunnat få de upplysningar samt ta av som

formellt stadgande härom finns.tillsynen något intetrots att
förtillsyn desocialtjänsten hörTill länsstyrelsens över att svarar

och serviceverksamhet enligt lagen 1993:387 stödtillsynen över om
förfimktionshindrade, för tillståndsgivningtill LSS,vissa samt svarar

enligt denna lag. har därutöverenskild verksamhet Länsstyrelserna
tillsyn och uppföljning verksamheter inomolika uppgifter rör avsom

alkoholområdet.
handlingsplanförslag regeringens proposition nationellEfter i om

1997/98:l 13 har införts bestämmelse iför äldrepolitiken prop so-en
ochcialtjänstlagen 71 lex Sara åläggers.k.§ SoL en somsom vara -

vakafunktionshindradeverksam äldre ellerinom attär omsorger om
förhål-de enskilda och lever underfär god omvårdnadöver tryggaatt

kännedomlanden. eller på fåruppmärksammarDen sättannat omsom
skyldigenskildallvarliga missförhållanden någoni äromsorgerna om

dröjsmål till socialnärrmden eller till denanmäla dettaatt utan an-som
kan åtgär-för verksamheten. missförhållandet inteansvarig Omärnars

missförhållan-das omedelbart, anmälaskall den verksamhetsansvarige
dena till tillsynsmyndigheten.

6 194630SocialtjänstdelA
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sjukvårdenTillsynen hälso- och5.5 över

ochSocialstyrelsen direkta för tillsynen hälso-har det överansvaret
yrkes-sjukvården enligt vad i 6 kap. lagen 1998:531sägs omsom

Socialstyrel-verksamhet hälso- och sjukvårdens område LYHS.på
yrkes-omfattar offentligt anställda och verksammatillsyn privatsens

sjuk-hälso- ochoffentliga och privata verksamheter inomutövare samt
sjukvårdsverksamhet.försvarets hälso- ochvården med undantag av

regionala enheter.Socialstyrelsens direkta tillsyn utövas av sex
och desstillsyn hälso- och sjukvårdenSocialstyrelsen kan i sin över

rättelseoch fåvidta olika åtgärder för kunna kontrollutövautövare att
be-hälso- och sjukvård skall på styrelsenstill stånd. bedriverDen som

handlingar, och materialinkomma med rörgäran annat somprover
styrelsen behö-verksamheten lämna de upplysningar densamt om som

med föreläg-för tillsyn. sådan begäran kan kompletterassin En ettver
gande med eller vite.utan

verksamhet stårinspekteraSocialstyrelsen har vidare rätt att som
bostäder.omfatta IInspektionen får dock inteunder styrelsens tillsyn.

omhändertastyrelsen tillfälligtsamband med inspektion har rätt att
kap. §verksamheten 6 9och materialhandlingar, rörannat somprover

erfordras för inspektionensSocialstyrelsen kan såLYHS. genom-om
polismyndighet 10 §.förande begära hjälp av

missförhållan-vidta vid uppdagadeåtgärder Socialstyrelsen kanDe
bedrivervårdgivareden kan rikta såväl yrkesutövaresig mot somsom

yrkes-sjukvårdsverksamhet. styrelsen finnerhälso- och Om att en
åtgärderförsumlig skall styrelsen vidta dehandlat fel eller varitutövare

uttala kri-Styrelsen beslutbehövs för rättelse. kan ivinna t.ex.attsom
sig.och förutsätta denne älvtik yrkesutövaren rättarmot att

anmälafall skyldighetmöjlighet i vissaStyrelsen har attäven
till Hälso-anmälanVanligare styrelsenyrkesutövaren till åtal. är göratt

försummelsenfelet elleransvarsnämnd HSANoch sjukvårdens om
meddela disci-sådana fall kaneller ursäktligt. HSANinte ringa Iär

möjlighetfinnserinran. allvarliga fallplinpåföljd varning eller I vissa
Ärende disciplinpåföljd kanprövotid.meddela yrkesutövaren tasatt om

Ärendeeller fall anhörig.på begäran patient i vissaäven näraupp av
samt JOpå begäran Socialstyrelsenprövotid kan bara tasom upp av

och JK.
legitimeradegällerSocialstyrelsen och JK har också vadsamt JO

Ävenbegära återkallelse legitimationen.yrkesutövare möjlighet att av
för-begränsningåterkallelse behörighet begäransamt avomav annan
JK.ellerbegäran Socialstyrelsen JOskrivningsrätt kan påtas upp av

patientenbegärankan sådana frågor inte i HSAN påDäremot prövas av
eller anhörig.nära
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fråga verksamheter och sjukvård har Soci-I bedriver hälso-om som
hand-alstyrelsen befogenhet begära ininspektioner,göraattsamma

detlingar få fråga yrkesutövare.hjälp polis i Närsamtm.m. omav som
sanktionsmöjlighe-gäller åtgärder missförhållandenvid uppdagade är

finnerdock annorlunda utformade. SocialstyrelsenOm attterna en
vårdgivare missförhållandetinte uppfyller kraven på god vård och om

vårdgiva-betydelse för patientsäkerheten får styrelsen föreläggaär av
till missförhållandet.rättaattren

dockmissförhållande föreligger behöverkonstaterandeEtt att ettav
föreläg-Socialstyrelsen vårdgivareninte med gång betyda ettatten ger

förbedömer det tillräckligtgande. Styrelsen kan den rättaär attattom
krävstill vårdgivaren och vadtill missförhållandet skriva somange

kontrolleratillfällehärför och styrelsen vid något kommer attatt senare
sådan skrivelse interättelse. det antagligtgjort Om är attatt enman

formelltbeslutar styrelsen meddelaskulle leda till något resultat ettatt
medkombinerasLYHS. beslut kanföreläggande 6 kap. 13 § Detta

förvaltnings-föreläggande kan överklagas till allmänvite. Beslut om
länsrätten.förstadomstol i instans numera

vård-åtgärderskall alltid innehålla uppgift deföreläggandeEtt om
före-till missförhållandet 14 §. Ombehöver vidta forgivaren rättaatt

styrelsenfårmissförhållandet allvarligtläggandet följs ochinte ärom
förfarafortsatt verksamhet §. deteller förbjuda 15 Omhelt delvis är

omedelbartpersonlig säkerhet styrelseneller fårliv, hälsapatienters
interimistiskt§. Möjlighet finns ocksåförbjuda verksamheten 16 att

överklagas17 §. Beslut kanverksamhetförbjuda fortsatt sagtssom nu
vårdgivarentillförvaltningsdomstol. Besluten riktar sigtill allmän som

offentlig vårdgivare.såväl enskildkan nämnts avse somsom --

Uttalanden tillsynen5.6 överom

socialtjänsten

årendeolika sammanhangRegering och riksdag har någrai senaste
social-effektivare tillsynuttalanden angåendegjort behovet överenav

tjänsten.

Den ändringen i socialtjänstlagensenaste

socialtjänst-huvudbetänkandeNySocialtjänstkommittén behandlade i sitt
socialtjänsten. Ifrågan tillsynlag SOU 1994:139, överstatensom

kom-socialtjänstområdet föreslogfråga privata verksamheter inomom
fortlöpandeskulle påkontroll liggamittén tyngdpunkten iatt statens en
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och effektiv tillsyn. ansågs nödvändigt för enskilda skulle kunnaDet att
rättssäkerhet och god kvalitet den vård privataigaranteras som ges av

vårdgivare. Kommittén föreslog länsstyrelsemas tillsyn skulleatt om-
fatta såväl den tillståndspliktiga verksamhetenprivata entrepre-som

föreslogs verk-nadverksamheten. Länsstyrelserna få inspekterarätt att
samheterna del de handlingar och inhämta de upplysningarsamt ta av

krävs för fullgöra tillsynen.attsom
skulle läns-de fall rättelse kunde åstadkommas påI inte sättannat

föreläggande missförhållandena.styrelserna kunna meddela tillrättaatt
skulle läns-kunna kombineras medFörelägganden skulle vite. Ytterst

styrelserna kunna förbjuda olämplig verksamhet.
konstate-fråga tillsyn kommunernas verksamheterI överstatensom

inneburitrade socialtjänstlagens karaktär ramlagkommittén attatt av
mål för olika verksamheter saknas. Detta,entydiga och operationella

sällan medfört oklarheter i relationenkommittén, hade "inteansåg
frågankonstateradeKommitténmellan och kommunerna". attstaten
kritikkan rikta"med vilken tillsynsmyndigheternaofta diskuterats rätt

kommun".mot en
frågaförändringarföreslog dock inga egentliga iKommittén om

skulleSocialstyrelsenkommunernas socialtjänst.tillsyn överstatens
verksamhet. Itidigare "följa och utvärdera" socialtjänstenssom upp

fram statistik socialtjänsten.den uppgiften skulle ingåäven att ta om
norrnativabeträffande Socialstyrelsen desskonstateradeKommittén att

inne-inriktningen hade enligt kommitténroll ändradeDentonats ner.
måluppfyllelse allt-burit styrelsens uppföljning och utvärderingatt av

perspektiv".utifrån flera olikafått "prägel kritiskt granskandeavmer
borde den inriktningen bestå.Enligt kommitténs mening

skall läggalänsstyrelserna arbetekonstaterade i sittKommittén att
Med till-socialtjänsten.den kommunalatyngdpunkten vid tillsyn över

och laglighet irättssäkerhetkontrollavsåg kommittén statens avsyn
verk-ikontroll kvalitetenindividärenden och verksamheteri samt av
verk-påunderströk vikten ökad satsningsamheten. Kommittén av en

verksamhe-laglighet och kvalitet isamhetstillsyn. kundeDärigenom
bordeTillsynenförbättras och enskildas klagomål reduceras.terna en-

företrädare förmedligt kommittén första hand genomföras i dialogi
sådan till-kommunerna, både politiker och ansvariga tjänstemän. En

samtidigtförtroende ochsynsmetodik borde utvecklas inger re-som
spekt.

bordetillsynenLänsstyrelsernas Socialstyrelsens mandat vidoch
inspekteraenligt kommittén förtydligas lag fastlagdi rätt attgenom en

de handlingarfå de upplysningar och delverksamheter samt att ta av
krävs för tillsynen.som
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betänkandeSocialtjänstkommitténsden följdeI proposition påsom
Socialsty-föreslogs förändringar frågaprop. 1996/97:124 inga i om

allt läns-berörde framförförändringar föreslogsrelsens tillsyn. De som
verksamheten. propositionenstyrelsernas tillsyn den privata Iöver an-

förstaverksamhet ikontroll enskildförde regeringen överatt statens
förstärkt till-skall ske fortlöpande och effektiv tillsyn. Enhand genom

skulle kunnanödvändig föransågs garanterasatt utsatta gruppersyn
enskild verksamhet.rättssäkerhet och vård god kvalitet iav

hela denskulle länsstyrelserna ha tillsynLiksom tidigare över
dännedochenligt socialtjänstlagenkommunala verksamheten även

vård ellerförvid kommunala hemverksamhet bedrivsdenöver som
frågaibefogenheter för länsstyrelsernaytterligareboende. Några om

förgälltde tidigarekommunala verksamhetertillsyn änöver som
propositionen.boende föreslogs inte ihem för vård ellerkommunala

omfatta till-verksamhet skulleenskildstatliga tillsynenDen över
avtalatsådan verksamhet kommunenverksamhet,ståndspliktig som

verksamhet från vilken kommunenutföramed samtatt upp-annan
socialtjänstlagen. Denfullgöra skyldighet enligthandlat förtjänster att

till led-haft föreläggandenmeddelamöjlighet länsstyrelsen tidigare att
boendekommunala hem för vård ellerenskilda ochförningen att av-

verksamheterutvidgas till allakorn privatahjälpa missförhållanden att
tidi-kunde, liksomhade tillsyn. Länsstyrelsenvilka länsstyrelsenöver

verksamheteller boende, förbjuda fortsattvårdfråga hem förigare om
åtlyddes.allvarligt och föreläggandet intemissförhållandet varom

uttalandenSocialutskottets

betänkandetpropositionenbehandlade 1996/972124 iSocialutskottet
tillsynenuppfattningl996/97:SoUl8. Utskottet delade regeringens att

vidare för-instämde iUtskottetenskild verksamhet borde stärkas.av
länsstyrelsenmellanslaget gällde fördelningen tillsynsansvaretvad av
länsstyrelsenutskottetborde enligtoch socialnämnden. Liksom tidigare

densocialnämndemaochha det övergripande tillsynsansvaret utöva
löpande tillsynen.

utskottetstillhänvisningbetänkandet l996/97:SoUl8 gjordesI en
antal motio-behandlatvilket utskottetbetänkande 1996/97:SoU13, i ett

hade därUtskottetäldreombudsman.med krav på inrättandet av enner
Till-förbättras.bordeenhälligt tillsynen äldreomsorgenöveransett att

ochfrågor laglighetskärpas inriktas påmåste rättssä-samt omsynen
vården ochkompetensenoch kvaliteten och ikerhet på säkraatt om-

självbestämmande, integritet,för äldres tillsäkra de rättattsorgen
angelägetdethade vidaretrygghet och värdighet. Utskottet attansett
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skapa tydligare fororganisation undanröja tveksamheteratt varten om
den enskilde skall vända sig med sina synpunkter och klagomål. Rege-
ringen borde tillsynen kunde läggas ochpåöverväga om en samma
myndighet för såväl socialtjänsten hälso- föroch sjukvården attsom
därigenom skapa slagkraftigare organisation.en

I betänkandet konstateradeS0U18 utskottet socialtjänstut-denatt
redning regeringen skulle fåaviserat i propositionen 1996/972124som
till uppgift hurgranska slagkraftig regional tillsyn medatt en mer

statliga förhuvudman både socialtjänsten hälso- och sjuk-ochsamma
vården kan utvecklas.
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förPrinciper6

änstlagstiftningensocialtj

förförutsättningarpå och6.1 Krav

socialtjänstlagstiftningen
social-förmålenövergripandevälfärdslag. DeSocialtjänstlagen är en

Även bestämmel-portalparagraf.lagensdefinierats ihartjänsten om
denhardiskuteraskanrättsligadenijuridiska status processensens

tydliggörarbetet.sociala Dendetinriktningenbetydelse förhaft stor av
lagverket.medambitionerriksdagensoch anger

påver-påverkarsåvälskilda områdenlagstiftningen inomMen som
social-skett ihar ocksåFörändringarsamhällsutvecklingen.kas av

portalparagrafenvärderingargrundläggandedetjänstlagen sommen
tilldirektivenhar iRegeringen ut-ifrågasätts.för har inteuttryckger

fort-värderingarnagrundläggandedeklargjortsärskiltredningen att
fast.farande ska ligga

menadesocialtjänstkommittén attsocialutredningenSåväl por-som
socialadetibäst uppnåstalparagrafens värderingar att ar-genom man

hardennaförmänniskan. Principernapåhelhetssynfrånutgårbetet en
bety-ursprungligadessihelhetssynenMenavsnitt 2.1.1.behandlats i

vilket i sin8.1,avsnitttillkomst selagenssedanförändratsdelse har
förslag.ochövervägandenprägla utredningenskommit atttur

insteglagstiftningsteknikdenavspeglarSocialtjänstlagen vannsom
effektivastedetansågs sättetRamlagstekniken1970-talet.under vara

därförkornvälfärdsmâlen. Denuppnåtillsyftarregleringarför attsom
sjukvårdslagenhälso- ochochsocialtjänstlagenanvändas både näratt

möjligtdethar också gjortRamlagstekniken attutformades. anpassa
"överlevt"detillbidragitpå såbehov ochtill attdessa lagar sättnya

åren.tjugodesamhället underskett iförändringar senastedetrots som
inne-har detdelsocialtjänstlagensoch förhar gjortsförändringarMen

harramlagkaraktärinförts.detaljerade regler Dessfleraburit att av
ifrågasätts.dock inte

strukturerasskasocialtjänstlagenbehandla frågan hurkunnaFör att
lagstiftningensförprincipernagrundläggandedemåsteoch konstrueras
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skyldighetslag-ochRamlagstiftning, rättighets-roll lyftas fram. samt
reglera detanvänds förstiftning de lagstiftningsstrategier attär som

slag.olikaregler fleraRamlagstiftningen innehållersociala arbetet. av
tillreglerdetaljeradespektrum från mycketbrettvarierar inomDe ett

Typiskaliknar programförklaringar.så generella regler de äratt mest
ochriktlinjermål eller operativa ärde bestämmelser, somsom anger

frånSocialtjänstlagen har också kritiseratsvägledning.avsedda att ge
kommunensspänningsförhållande mellanflera håll för statens,att ett

förståinbyggt den.individens finns i Förenskilde intressenoch den att
för lag-studera motivdet betydelsekritiken närmare statensär attav

enskilda.ochkonsekvenser för kommuneroch dessstiftningsstrategin

lagstiftningdetaljeradellerRamlag6.2

6.2.1 Staten

anlmyt-givenverksamhet harför offentligharStaten ansvaret ensom
utrikespoli-förharinnebärtill hela riket.ning Detta att staten ansvaret
medborgar-förövergripandeockså dettik och försvar attansvaretmen

regionalacentrala,kränks siggrundläggande rättigheter inte av varenas
fördelningspolitiken,förVidare harlokalaeller staten ansvaretorgan.

alla medborgarestandardsamhällelig oavsettdvs. viss garanterasatt en
sinasamhällsekonomin.och för Inomborlandeti an-manvar

lan-förfinnsde styrmedelanvändersvarsområden styraattstaten som
politisk vilja.fastställdgenomföradet och att en

samhälleligkrav påsamhälle med växandekomplextalltmerI ett
lettutvecklingenbehovolika slag harservice att styrastatens avav

Önskemål effekti-såvälförvaltningspolitik.fram till ändrad ettomen
offentligadeviljan utnyttjapolitiskauppfylla den attsätt att somvare

decentralise-förvaltningeninneburitharpå bättre sätt attettresurserna
radikalt mins-förvaltningenden statligaoch detalj styrningenrats att av

formuleramålstyrning, dvs.för s.k.kats till förmån attatt styra genom
resultaten.mål och följa upp

folkvalda poli-medborgarna och deplanet,det lokalapåDet näraär
haruppgifterför utförabästtikerna, förutsättningarna är att somsom
förmotivenochbakomliggande tankendenindividanknytning. Detta är

poli-och detdemokratinockså stärkautveckling.denna Synsättet anses
förut-medborgarnasökar ocksåsamhället.tiska styrelseskicket i Det

Somverksamheterna.inflytandepåverka ochsättningar överutövaatt
Uppdelningenallt viktigare roll.fåttföljd härav har kommunerna en

heller inteansvarsområdenmellan och kommunernasstatens anges
föravsiktligtenligt förarbetenaRegeringsformen. Detta atttydligt i är
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förhållan-allteftersomdemmellanansvarsfördelningenkunna anpassa
harförvaltningsuppgiftervissaförändras. Genomdena samhälleti att

iförstärkts. Menotydlighetenandra hardecentraliserats inte rege-men
och kommunernastillocksåförarbetenringsformens att statensanges

församverkahörområden attskildauppgifter påövergripande att
mål.samhälleligauppnå gemensamma

Ramlagsteknik m.m.

devaritharkommunala utjämningssystemetoch detRamlagstekniken
förfrämstregeringoch att styrariksdag använtverktyg sam-som

tillkommerområdet.kommunala Dessutompå dethällsutvecklingen
skyldighetofta utformatkontrollsystemstatligtformnågon som enav

Ävenverksamheterna.tillsynhamyndighetstatlig överför någon att
domstols-tillföreskrivalagstiftning rättmöjlighetriksdagens att genom

efter-styrmedelstatligtellerkontrollstatligkan ettprövning anses vara
aspekterdeenskildes intressendentillgodoseskaprövningen ursom

verksamhetenför ärhuvudmannenochväsentligastaten somansersom
tillämpa.skyldig att

forrnaliseradeliksomstatliga tillsynendenochBesvärsinstitutet
de bristerkompenseraocksåhandläggningsregler kan ram-somanses

for-riktlinjer iochmålformuleradeallmäntmedinnebärlagstekniken
verksam-olikafördetaljerad/preciserad lagstiftninghållande till en

heter.
behö-tidunder långanvändas atthar kunnat utanRamlagstekniken

verksamheterdestället harutsträclming. Inågonändras i somstörreva
bedriverförvaltningsmyndigheter anpassats.statligaellerkommuner

kan inne-deneftersomfördelaktigteknikenockså ärVissa attmenar
positivtutvecklas på sätt.arbetsmetoder ettsocialtjänstensbära att

Begreppet staten

frågadetanvändas ärfortsättningen närkommer i attBegreppet staten
lag-möjlighetenriksdagen attmaktdels den utövas genomavsomom

realiseraförharregeringenmaktVerkställande attdels denstifta, som
politiska vilja.sin
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6.2.2 Kommunen

Förvaltningspolitiken de årtiondena har fått följd kom-tillsenaste att
makt successivt ökat de tagit frånatt över ansvaretmunernas genom
flerapå områden. Samtidigt har de lokalastaten självstyrelseorganen

fått ökad frihet själva bestämma sin organisation. Statens in-att över
verksamhetervissa utifrån nationella hänsynstagan-tresse att styraav

den och kommunens intresse självständigt de uppgifteratt styraav som
lagts på dem leder till intressemotsättningar dem emellan. Principen om
den kommunala självstyrelsen ställs och uppgifter.mot statens ansvar

Den kommunala självstyrelsen

Betydelsen den kommunala självstyrelsen betonas ofta dessav men
rättsliga skydd har ifrågasätts. kommunalaDen självstyrelsen inklusive
den kommunala beskattningsrätten grundlagsfást regeringsfonneniär
och gäller för såväl de specialreglerade de frivilliga verksam-som
heterna. kommunerAtt och landsting sköter sina uppgifter på den kom-
munala självstyrelsens grund också inledningsvis kommunal-ianges
lagen 1991:900. detMen rättsliga skyddet eftersom det kon-är vagt
stitutionellt inte finns några hinder för förutsätt-lag ändraatt genom
ningarna för kommunernas verksamhet eller grunderna för den kom-
munala beskattningsrätten.

Kommittén den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd harom
beskrivit den kommunala självstyrelsen följandepå sätt:

kommunalaDen självstyrelsen grundläggande och allomfat-är en
tande princip för relationen mellan och kommun. Denstat säger att
kommunen respektive landstinget själv ska d.v.s. besluta inomstyra,
sitt område beträffande de kommunala Vilkaelägenhetema.an
dessa angelägenheter bestäms lag. ågra dem speci-är ärgenom av
alreglerade i särskild lag, och här föreligger skyldighet föri regel en
kommunen eller landstinget ombesörja fördem. förutsättningEnatt
den kommunala självstyrelsen den kommunala beskattningsrät-är
ten.

Utmärkande för offentligaden sektorn samverkan mellanär stat
och kommun. Och det finns motstående kommunalaintressen. Den
självstyrelsen kan därför inte total. Frihetsgraden eftervarierarvara
angelägenheternas för folkstyrelsenMen den kom-art. resenterarre
munala självstyrelsen grundläggande värden. därförska haen en
reell innebörd och mycket relationi till de motståendeväga tungt

finnasintressen kansom

SOU 1996:129.
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kom-europeiska konventionendendetta sammanhang bör ocksåI om
3.1.2,avsnitttidigare redovisatsmunal självstyrelse, nämnas.som

i kommunenRamlagen

reglera vissavillanvändbarRamlagstekniken har varit och när statenär
den kom-inkräkta påför den skullverksamheter i kommunen attutan
beslutpolitiskakan dåsjälvstyrelsen.munala Kommunerna an-genom

och förutsättningar. Dettaefter lokala behov ärverksamhetemapassa
förvaltningspolitik. Mendecentraliseradsyfte medockså statens en mer

verksamhetkommunalskäl detaljfinnsdet styraattnär attstaten anser
börsjälvför kommunernaofta företrädarehävdar att staten ansvara,

ändåverksamheten. Omfinansiera attochdriva staten anser
kommu-verksamhetdetaljstyrdha handskakommunen menarom en

full kost-entreprenadkan pådetallmänhet, moti görasattnerna
nadstäckning.

följdtillkrävs kommunernautfyllnadDen avavnormerna, somav
beslutenpolitiskakommunaladeinnebärramlagstiftningstekniken, att
kontrol-kanverksamhetKommunersför verksamheterna.styrandeär

domstolsprövningtilllaglighetsprövning. Rättochrevisionleras genom
riksdagenbestämmelserenligt deförvaltningsbesvär ut-formi somav

poli-kommunala,överprövninguppfattasdärförfärdat kan avsom en
kom-innebärkommunala beskattningsrätten, atttiska beslut. Den som

sinafullgöradet förmån behövsi denskatterfår debitera attmuner
sammanhang.i dettabetydelseuppgifter, är av

ochförvaltningsbesväröverklagandendomstolarnaOm prövar som
förutsättning-kommunalabeaktar detillräckligtvid bedömningen inte

kommunaladendetta striderkommunföreträdare motattanserarna
beslutkommunalaöverklagaMöjlighetensjälvstyrelsens princip. att

gällerdetifrågasattsdärför särskilthar närförvaltningsbesvär en-som
socialtjänstlagen.enligtskildas rättigheter

Individen6.2.3

ekono-människorsfrämjauppgiftövergripandeSocialtjänstens är att
frigörapåska inriktasVerksamheternatrygghet. attoch socialmiska

självbestämmande,enskilda ochoch utveckla resurser.egnagruppers
sociala arbe-detstyrande begrepp ihelhetssyn har varitinflytande och

Även för denbetydelsefullthar varitdomstolsprövningtillrättentet.
lagen.regleras idedel insatsermöjlighetenskildes att somav
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Rättssäkerhet

Den enskildes rättssäkerhet alltid central betydelse det gällerär närav
lagstiftningsfrågor. Särskilt inom straffrätten och förvaltningsrätten har
begreppet diskuterats. finnaDet svårt definition de försökär att en men

gjorts utgår från de principer gäller i de samhällen där rättssä-som som
kerhet råda. legalitetsprincipenDessa objektivitetsprincipen,äranses

till domstolsprövning, avgöranderätten inom rimlig offentlig-tid och
hetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär det offentligaatt organens
beslutanderätt måste ha stöd i grundlag eller lag ochytterst attannan
ingen kan straffas för gärning inte enligt lag definieradären som som
brottslig. Principen innebär krav på specifikt förlagstödäven ett att
myndigheter ska kunna fatta betungande beslut. regeringsformen harI
objektivitetsprincipen kommit till uttryck enligt vilkenprincipsom en
offentliga i sin verksamhet inte får låta sig andra intres-styrasorgan av

dem de ålagda tillgodose ochän inte heller grunda beslutär påattsen
andra omständigheter sådana enligt gällande författning får be-än som
aktas.

Utifrån dessa kanprinciper två rättssäkerhetsbegrepp ställas upp.
Dels det formella rättssäkerhetsbegreppet förut-betonar krav påsom
sägbarhet och likhet lagstiftningi och rättstillämpning, dels det materi-
ella begreppet belyser vikten innehållet beslutet och det skai attsom av

etiskt tillfredsställande.vara

Ramlagen och individen

Ramlagens struktur liksom rättighetsbestämmelser med generelltett
innehåll kan analyseras utifrån nämnda rättssäkerhetsbegrepp.ovan

Samma principiella synpunkter har i detta bäring påsammanhang
såväl rättighetsbestämmelser ramlagstiftning.som

Ramlagstiftningens struktur kan, utifrån kravet formellpå rättssä-
kerhet, angripas eftersom generellt utformade bestämmelser minskar

Ävenförutsebarheten. likheten inför lagen kan ifrågasättas dennär
nödvändiga utfyllnaden kan innebära bestämmelse tillämpasatt samma
olika skildai kommuner beroende på deras normutfyllnad.interna
Bortsett från det konstitutionella ifrågasättandet nonnutfyllnad förav
tillämpning ramlagar kan den mängd olika bestämmelser detav som
nödvändiggör innebära försämrad rättssäkerhet eftersom förutsebar-en
heten för den enskilda kan minska. Men det finns också de som menar

norrnutfyllnad i sig inte behöver innebära rättssäkerheten mins-att att
kar, då den och nonnutfyllnadprövning sker medborgarnanärasom
bättre kan förutse och till den enskildes behov.anpassas
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rättssäkerramlagstekniken ärolika meningaralltsåfinnsDet om
enskil-denförkonsekvensernaförklaragjortsFörsök hareller inte. att

till-lageninnebärrättssäkerhetskravet. Det attmaterielladetde utifrån
fråga.rättsligpålösningarmateriellt riktigafinnasyfteilämpas att en
finnsdetÄr eftersomdet siglåterhållenallmänt göraslagregleringen

tilldessadärmed förocholika lösningarför att anpassastort utrymme
påkravetenskildeför denenskilt fall. Men äri varjeförutsättningarna

tenderarutbildasrättspraxistillgodose. Denförutsebarhet svårt att som
tillföriställetfalletenskildai detförutsättningarnakopplas tillstarktatt

falletenskildadetlösning i motuttalanden. Envägledandegenerellt
till-ochöver""flyttasknappastkanprincipergenerellabakgrund av

likt.andradetfall intesituation ärlämpas i när ettannanen
juridiskttraditionelltutgår frånrättssäkerhetenformella ettDen mer

uti-omständigheterfaktiska prövasrelevantadärproblemlösasätt att
slutsats.riktigrättsligtforförutsättningarnaregelfrån enangersomen

tollmings-blirdärmedochdetaljeradefalldessaiNormerna är mer
målbestämmel-utformadede allmäntmedjämförtmindreutrymmet

serna.
enskil-denförbetydelseharutformninglagensbarainteDet är som

viktigastededomstolsprövningtill är etträttstrygghet. Rättendes av
Även all-bestämmelserrättssäkerheten.upprätthållaförmedlen omatt

myndig-statligasekretessbestämmelser liksomochhandlingarmänna
enskildes intressenden gente-ska tillvaratatillsynochkontrollerheters

myndigheter.offentligamot
enskildes intressensåväl dentillgodoserFörvaltningsbesvär som

lämplighetlaglighet och prövas.beslutetsbådeeftersomrättssäkerheten
gällerdetinnebär begränsning attnärdäremotLaglighetsprövningen en
laglighetbeslutetseftersom baraintressenenskildestill denhänsynta

Ändamålet också näm-laglighetsprövningen annat,med är ettprövas.
påsjälvstyrelsenkommunala utövasför dengarantierskapaligen attatt
deförförutsättningarnagäller dedeträttsenligt När närmaresätt.ett

l0.2.l.avsnitttillhänvisasöverklagandefonnemaolika

skyldighetslagstiftningochRättighets-6.3

skyldig-ellerrättighetslagvaddefinitionfinns inte någonDet enenav
skyldig-ellerrättighets-heller enbartlagprodukthetslag Ingen ärär. en

lagstiftningsproduktregler ihandlarVad dethetslag. är somenom
skyldig-subjekt. Dennågotförrättighetellerskyldighetreglerar enen

finnssocialtjänstlagenIhuvudmansoftareglerashet är ansvar.ensom
verksam-vissabedrivaför kommunernaskyldigheterregler attt.ex. om

utgångspunktMed dennabehov.medborgarnastillgodoseförheter att
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kan kommunen bestämma hur verksamheterna ska bedrivas. Kommu-
frihet dettai avseende begränsas bara i den mån det lagen finnsinens

bestämmelser inskränker den. kommunalaDe beslut grundassom som
på allmän skyldighet bedriva viss verksamhetatt överklagas enligten
kommunallagen.

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 renodlad skyldig-är en mer
hetslag. Landstingens och kommunernas för sjukvårdenansvar anges.

lagenMen innehåller inte någon legal till sjukvård, däremot be-rätt
stämmelser de krav kan ställas på sjukvårdsverksamhetema.om som
Eftersom den enskilde inte kan utkräva till sjukvård finns det hellerrätt
inte någon möjlighet till domstolsprövning. Men i efterhand kan en
patient gällande den vårdgöra han eller hon fåttatt inte varit isom
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet eller att
vård borde ha givits så inte skett. Efter anmälantrots att berördmot
hälso och sjukvårdspersonal detta Hälso-prövas och sjukvårdensav
ansvarsnämnd, beslut kan överklagas till domstol. harDessutomvars
Socialstyrelsen tillsyn verksamheten inom hälso-över och sjukvården
och kan vidta åtgärder för komma till med verksamhetenatt rätta som
inte uppfyller kraven på god vård och därigenom stärka patientsäker-
heten.

Skyldighetslagar kan preciserade och tydligare hälso-änvara mer
och sjukvårdslagen och därmed uppfattar den enskilde budskapet i
lagen vad kan krävas ifrån det offentliga. sådantt.ex. Ettom som
exempel skollagen 1985:1100.är Kommunens skyldighet be-att t.ex.
driva barnomsorg preciserad vilket iär vissa fall uppfattats enskildaav

rättighet det.utan attsom en vara
Socialförsäkringsfönnåner, vilka bl.a. regleras lageni allmänom

försäkring 1962:381, kallas rättigheterär konstrueradeutan att som
sådana. Den missnöjd kan överklagaär beslut till domstolettsom som
förvaltningsbesvär.

6.3. l Rättighetsklassiñceringar

Rättigheter kan klassificeras på flera Mänskliga rättigheter gällersätt.
för alla människor helai världen. Dessa har kommit till uttryck folk-i
rättsligt bindande dokument såsom FN:s internationella konventioner

medborgerliga och politiska rättigheter respektive ekonomiska,om so-
ciala och kulturella rättigheter.

Även den europeiska konventionen skydd för de mänskliga rät-om
tigheterna och de grundläggande frihetema, vilken införlivadärnumera
med svensk lag, reglerar enskildas skydd Medborger-gentemot staten.
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kan åberopasochvissför medborgarna iliga gällerrättigheter staten
medborgarna mot staten.av

regle-svensk delförmedborgerliga rättigheternatraditionella ärDe
grundläggande fri-gällerkapitelregeringsformens andrarade i som

Rege-vissthandla påindividen sätt.tillåteroch rättigheter. De ettatt
vad gällermålsättningsregel förinnehåller ocksåringsformen statenen

regeringsformenkap 2 §rättigheter. Enligt lsocialaekonomiska och
välfärdkulturellaekonomiska ochenskildes personliga,ska den vara

åligga detsärskiltskaverksamhet. Detoffentliggrundläggande för all
utbildningbostad ocharbete,till samt attallmänna rättenatt trygga
levnadsmiljö. Inne-för godtrygghet ochsocialverka för enomsorg,

enskil-skydda denkanrättighetsbegreppdessabörden sägas attvaraav
förplik-rättighetfrihetindividensde motsvaras enavsomgenom en

sammanhangdettaIhandlingsskyldighet för någontelse eller annan.en
medborgarna.skyldighetgäller det gentemotstatens

sigsträckerhandlingsskyldighet egentligen ärlångtHur statens om-
rättigheterna,medborgerligatraditionelladefrånTill skillnadstritt.

ochekonomiskadehandla på visstindividentillåter sätt,ettatt gersom
Förfå något attmedborgarnarättigheterna staten.sociala rätt att av

rättigheternaoch ekonomiskasociala ärde statenförverkligakunna
medborgerligagäller dedet rät-Närekonomiskaberoende resurser.av

avgörande förekonomiska inte atttigheterna är statens upp-resurser
vilja.godafylla dem statensutan mer

legalaRättighetens6.3.2 status

rättigheterdedet avgörandeindividenenskildeden är attFör ansessom
normgiv-bl.a. sinanvänderdettaFörförverkligas.kan statenexistera

medborgerlig,mänsklig,denRättigheten,ningsmakt. äroavsett om
lag.regleras irättsligekonomisk fårsocial eller attstatusetc., genom

eftersomutformashursynpunkt det viktigtindividensUr är normerna
kan göraförverkligas. Men ävenför kanavgörande dedet statenär om

utformningenavspeglar iavväganden sigandra normema.avsom
ideologiskt ochpåkanrättighetskonstruktionenGenom ettstaten

ellerutvecklingenplan viljapsykologiskt motkanske styraäven ett mer
dettairättighetskonstruktionenhävdasdefinierade mål.mindre Det att

skydddelsavsedddubbelkaraktär. ettavseende har Den är att varaen
förverkligamöjlighet fördelsför enskilde attden statenmot staten, en

rättighetsreglema skadärför hurAvgörandesamhälleliga mål.vissa är
detillmätsbetydelseoch vilkensamhällemoderntuppfattas i ett som

rollerna.olika
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Att använder lagbestämmelserstaten för vissa allmäntatt styra mot
formulerade mål har ibland kritiserats. Mål lättare be-attanses vara

lagbestämdagränsa än rättigheter. Men mål politiker fastställersom
kan också just enskildas förhållanden eller skydd. sådana fallI bliravse
rättighetskonstruktion verkningsfulltett driva igenom densätt poli-att
tiska viljan. Opreciserade politiska mål kläds i generella rättsligasom
bestämmelser, särskilt rättighetskaraktär, medför ändå riskav storen
för överdrivna förväntningar hos medborgarna.

6.3.3 Rättighet i socialrätten

Någon form rättslig reglering för den enskildes till stöd förrättav
överlevnad har funnits sedan l700-talet. Denna har ideo-sinrätt ytterst
logiska grund i uppfattningen har plikt vårdaatt staten medborgarnaatt
och medborgarnas medlemskapatt i samhället innebär de har vissaatt
rättigheter samtidigt kräver motprestationer. uppfattningDennasom om
relationen mellan och individenstaten utvecklades under upplys-
ningstiden.

Det ideologiska ekonomiskasynsättet även orsaker har föran-men
lett ändringar i den lagstiftning sedan dess skydda denavsett attsom
enskildes försörjning. Bl.a. har omfattningen till stöd för för-rättenav
sörjning till domstolsprövningsamt rätten beslut socialbidrag iav om
vissa tider begränsats med hänsyn till samhällets bristande resurser.

Ett rättighetsbegrepp finns alltså i socialrätten sedan lång tid till-
baka. Som lagstiftningsstrategi har det för förverkliga ochanvänts att
bygga välfärdsstaten. Begreppet har i dessa sammanhang dels be-upp
tecknat behovet samhällelig resursfördelning, dels varit verktygav ett
för lösa konflikter enskildasatt intressennär kolliderar med offentliga
myndigheters.

För lagbestämd/legal social rättighetatt i juridiskt hänseende skaen
Ävenföreligga måste den uppfylla vissa krav. utformningenanses om

rättighetsbestämmelser inte alltid uppfyller dessa krav tycks det rådaav
enighet i doktrinen dem. Rättigheten ska alltså preci-om noggrantvara
serad både vad gäller innehåll och förutsättningar och den ska ut-vara
krävbar. För utlcrävbar fordrasatt möjlighet till föröverprövningvara

den enskildeatt domstolsutslag ska kunnaett hävda sin rättgenom mot
den ansvarige huvudmannen. Ibland krävs också statlig tillsyn och
kontroll de myndigheter har hand förvaltningen.av som om

För analyseraatt närmare rättighetsbegreppets juridiska innebörd
kan följande komponenter användas:
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Är förmånen formulerad individuell rättighet, eller detärsom en-
fråga generell regleringom en
Är förutsättningarna kriterierna för erhålla förmånen angivna iatt-
lag
Är fönnånens innehåll angiven i lag-
Är förmånen beroende budgetanslagav-
Föreligger överklagningsrätt-

dessa kanUtöver ytterligare två komponenter läggas till:

Finns lagen former för statlig tillsyn ochi angivet-
kontroll-

lagen sanktionsmöjligheter myndigheterFinns i angivna gentemot-
för individuellautkrävande rättigheterav

Om rättighetslagstiftningen i socialtjänstlagen med utgångs-prövas
punkt från framstår dendessa komponenter rättighetsbegreppet i ur-

förutsättningarna få del för-sprungliga lagen Både förvagt. att avsom
förmånens innehåll Efter denmånen och oprecist angivna i lagen. lär

för försörjningsstödjanuari har dock förutsättningarna till1998 rätten
Jämförelse med lagen 1993:387 stöd ochpreciserats. kan göras om

funktionshindradetill LSS, där lagen nämnda hänseen-service vissa i
den tydligare.är

myndigheter dom-sanktioner verkställaBristen på mot vägrarsom
harstolsutslag också styrkan i rättighetskonstruktionen.minskar Det

också ifrågasatts just därför taladet inte relevant att omom vore mer
rättighetskaraktär istället för lagreglerade individu-lagstiftning omav

kunna reali-ella bedöma hur stark rättighet irättigheter. förMen att en
analys domstolarnaskrävs också myndigheternas ochärteten aven

praxis vid tillämpningen.

Motivet för i6.3.4 rättighetsbestämmelser
socialtj änstlagen

be-Någon analys kunde förväntasvilka effekternärmare avav som
stämmelsen socialtjänstlagen gjordetill bistånd föreslogs irättom som

deninte socialutredningen. Efter kritik från vissa remissinstanser av
departementschefenoprecisa utformningen konstaterade den dåvarande

regleringprop. 1979/80: önskvärt med fastare183 detatts. envore
aktuellt knyta till bistånd tillMen det aldrigrätten. rättenattav var

bristandevissa särskilt sjukdom, ålder ellerangivna situationer såsom
arbetsförmåga. skulle ha varit förenligt med den helhetssynDet inte
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föreslogs karaktärisera det sociala arbetet. skulle också haDetsom
varit svårt utforma sådan lagstiftningen, förutse alla deatt t.ex. atten
situationer bistånd borde beviljas.när

Socialtjänstkommittén redogjorde delbetänkandei SOU 1993:30ett
för den kritik den ursprungliga biståndsparagrafen hade föranlett. Isom
slutbetänkandet SOU 1994:139 behandlades frågan omfattningenom

lagbestämda rättigheter främst samband lagstiftnings-i med vilkenav
modell ansågs bäst lämpad.som

Kommittén betonade framförallt rättighetslagstiftningens innebörd
krav på domstolsprövning formi förvaltningsbesvär. Ettettsom av som

kommittén ansåg erforderligt förtydligande gjordes i lagförslaget när
biståndsrätten utfonnades. Förutsättningarna för biståndekonomiskt
preciserades. det gäller biståndNär övrigt klargjordes lagtexten vilkai
insatser kunde komma ifråga under benämningen bistånd.annatsom

problemDe möjligheten till förvaltningsbesvär fall ochi vissasom
laglighetsprövning i andra fall medför tillvänder signär en person
socialtjänsten med begäran någon form behandladesinsatsen om av
ingående socialtjänstkommittén delbetänkandeti 1993:30.SOUav

Olika lösningar diskuterades för före-undgå de problem kanatt som
ligga bedöma ansökan insats gäller grundad påinsatsatt om en om en
kommunens allmänna skyldigheter- laglighetsprövning deteller om-

fråga till bistånd förvaltningsbesvär. denuteslutaär Atträttom en ena-
eller den andra betydandeansågs inte möjligt inskränkningar i denutan
kommunala självstyrelsen eller allvarlig försämring den enskildesen av
rättigheter.

Kommittén föreslog istället handläggningsregel innebar atten som
framställning från enskild social skulle handläggastjänsten omen en

ansökan bistånd den enskilde det ellerinte sigmotsattesom en om om
framställningen bifölls grund. gällapå Detta skulle dock inteannan an-
sökningar inplacering bamomsorgskö kommunalai eller andra tur-om
ordningssystem betraktades massärenden.som som

Kommittén inte detta förslag hellerenig och det kom inte attvar om
genomföras. Istället infördes från årsskiftet betydande be-1997/1998

vadgränsningar i tidigare utgjorde den enskildes individuella rät-som
tigheter med möjlighet till förvaltningsbesvär. från vissalag-Bortsett
bestämda rättigheter med möjlighet till förvaltningsbesvär har kommu-

fått allt frihet bestämma utforrn-verksamheternasstörre attnen en
denningen. För enskilde gäller kommunala beslut endast kanmångaatt

överklagas enligt kommunallagen.
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Rättssäkerhet6.3.5

tydlighet.Försöken precisera rättighetsbegreppet syftar till störreatt en
det gäller rättssäkerhet förutsebarheten mycket viktig. NärNär är en

tydlig-bestämmelse biståndsparagrafen utformad minskarär vagtsom
rättighetsbestämmelse iheten och förutsebarheten. En oprecisäven en

ambitiöstlagstiftning övergripande mål på ändåett vagt mensom anger
såda-fara för rättssäkerheten. Rätttighetsbegreppet kan iinnebärsätt en

denuppfattas "skenrättighet" eftersomfall allmänheten som enna av
förespeglar. innebärutkrävas den omfattning lagen Detinte kan i som

enskildes tilltro till minskar.den rättssystemetatt
iden materiella rättssäkerheten prioriterashar också hävdatsDet att

socialtjänstlagenseftersom den bättresocialtjänstlagen motsvarar
det sociala arbetet.arbetsmodell med helhetssyn ien

tolknings-nämligen innebärarättssäkerhetMateriel störreettanses
vilket i sigindividanpassade lösningarfor tillgodoseutrymme att mer

tradi-enskilde.rättssäkerheten för den Detförutsebarheten ochminskar
förut-påbättre tillgodose kravettionella rättssäkerhetsbegreppet anses

från de förutsättningardet utgårsebarhet eftersom att normerna anger
riktigt avgörande. Tolkningsutrymmetuppfyllda förska ärettsom vara

då mindre.
funktionshindradestöd och service till1993:387 vissaLagen om

för-tidigare lagstiftning inteexempel på hurLSS statenär ett genom
skyldighethos kommunenstillgodose behov vissa Trotsmått grupper.

fysiskabehoven medtillgodose hossocialtjänstlagenenligt att personer
för nåtill bistånd för enskildafunktionshinder ochoch psykiska atträtt

nödvändig.levnadsnivå ansågs lagregleringskäligtill en annanupp
socialtjänstlagendärför detaljerade de iBestämmelser i LSS änär mer

utsträckningtillgodoser därmed högreioch olika Deninsatser.anger
rättssäkerhet förutsebarhet.kravet på och

Å socialtjänstlagenssidan kan analys rättssäkerhetenandra avaven
bestämmelserna iolikabiståndsparagraf karaktären deutifrångöras av
utformadfallet biståndsparagrafenlagen. det hävdasI äratt ensom

enskildes intressen.tillgodose dengeneralklausul harenbart attsom
Även nödvändigadenformulerat kommerinnehållet allmäntär pre-om

framföralltochmyndigheternabiståndsrättenciseringen görasatt avav
förutsebar-ökar därmedavgöranden. Rättspraxisdomstolarnasgenom

heten och rättssäkerheten.
ska tolkasgeneralklausulerrättssäkerhetsproblem uppstårMen när

såsomlagbestämmelsermedoch tillämpas tillsammans typen annan av
beaktaövergripande målvilkade målinriktade utan attnormerna, anger

ekonomiskade konsekvenserna.
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Likhet inför lagen också del rättssäkerheten.är Kommunensen av
möjlighet utforma biståndet efter vad den finner skäligt kan medföraatt

den lagliga till bistånd kommer tillämpas skilda del-olika iatt rätten att
landet. behöverDetta inte nackdel detäven ettar av vara en om ur

nationellt perspektiv måste förutsättas medborgarnas ansökningaratt
stöd ska behandlas på i hela landet. dockgårDetsätt attom samma

hävda kravet likhet införpå lagen uppfyllt i den meningenäratt att
behovet stöd tillgodoses det det sker på varieraräven sättav om som

landet beroende på lokala förutsättningar. förarbetena till denöver I ur-
sprungliga socialtjänstlagen dock domstolspröv-tillrättenattangavs

skullening motverka risken lagen tolkas olikaoch tillämpas påattav
i landet.sätt
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Försörjning7

Enligt direktiven till utredningen ska sambanden mellan Socialbidraget
och trygghetssystem analyseras utifrån de olika övergripandeövriga
förändringar samhället under del-skett i 1990-talet. utredningensIsom

Ökadebetänkande socialbidrag. studie social-En inkomster ochom
bidrag åren till SOU berörs samband.1990 1996 1999:46, dessa Den
slutsats dras utifrån dennakan studie behoven hosär attsom personer

alls kommit arbetsmarknaden hellerinte in på och därmed intesom -
omfattas de arbetsmarknadentill kopplade försäkringarna ärav -
huvudförklaringen ökade beroendettill det socialbidrag.av

Socialtjänsten har allt utsträckningi måst inrikta sina insatserstörre
skapa för denförutsättningar enskilde få arbete.mot att att ett

detta kapitel diskuteras bl.a. möjliga leder bort frånI vägar som
beroendet förslag tillsocialbidrag. Ett introduktionsersättningrörav
flyktingar skyddsbehövande.och andra Några andra förslag lämnas inte

Ävendäremot bedömningar. skillnad frånvissa det tillgörsmen om
vad förslag föreligger skyldighetgäller vid konkreta inte någon attsom
beräkna kostnadskonsekvenser och för sådanaanvisa finansieringav

kostnadskon-bedömningar har utredningen gjort försök beräknaett att
konstateras betydandesekvensema. kan redan här det sigDet röratt om

finansieringkostnader. Några förslag dessa bedömningarom gesav
däremot inte.

Socialbidraget under 1990-talet7.1

Kostnaderna för Socialbidraget fördubblades, underi reala termer,
År1990-talets första mil-sju år. 1997 kostade socialbidragen drygt 12

Ökadejarder lcronor. delbetänkandet socialbidrag SOU 1999:46I
konstateras det andelen hushåll befolkningen någon gångiatt un-som
der fåttåret socialbidrag ökade från 5,6 år till 7,81990 procentprocent
år allvarliga social-1996. Det dock det långvariga beroendetär att av
bidrag har ökat. Under andelperiod fördubblades denänsamma mer
hushåll befolkningeni hade socialbidrag under flera år. börjanIsom av
1990-talet gällde för Viddetta 0,7 samtliga hushåll i riket.procent av
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1990-talets mitt gällde det 1,5 hushållen. Enligt Socialstyrel-procent av
sen stod år 1997 det långvariga socialbidragstagandet för 60 procent av
kostnaden för hela socialbidragssystemet. för socialbidragKostnaderna

i nuläget för 4 de totala kommunalanärmare procentsvarar av
utgifterna

huvudsakligaDen förklaringen till de kraftigt ökade socialbidrags-
kostnaderna utvecklingen på arbetsmarknaden. faktor iär Men en som
detta sammanhang varit viktig socialbidragets svenskaroll i den väl-är
färdsmodellen. Den generella svenska socialpolitiken har den enskildes
knytning till arbetsmarknaden grund. Socialbidraget fungerarsom som
det skyddsnätet. Så länge Sverige haft låg eller mycketyttersta som en
låg arbetslöshet har de generella socialförsäkringssystemet kunnat
medverka till vi haft färre fattiga i Sverige de flesta andra län-iatt än
der. Socialbidraget har kunnat fungera det skyddsnät detytterstasom
avsågs vara.

börjanI 1990-talet kom arbetsmarknaden präglas högattav av
arbetslöshet. invandrare ochNya människor fick särskilt svårt attunga
etablera sig på arbetsmarknaden. faktumDetta gjorde också de inteatt
fick från försäkringarersättningar de byggts till skydd för densom
enskilde vid arbetslöshet eller sjukdom. den förkla-Detta viktigasteär
ringen till de ökade kostnaderna för socialbidrag.

viktigEn förklaring till de ökade socialbidragskostnadema ärannan
konsekvenserna för vissa den offentliga sektornsgrupper av svaga
budgetsituation till följd problemen i samhällsekonomin i börjanav av
1990-talet. omfattandeDet saneringsprogrammet kom påverka allaatt
medborgare regeringenoch fick enligt fördelningspolitisk profilen

innebar hushåll med högre inkomst korn betala hus-att änattsom mer
håll med lägre inkomster. hade rimligen klaraDe svårare deattsenare
påfrestningar budgetsaneringen innebar. tvingades bl.a. för-Statensom

reglerna i socialförsäkringssystemet och kommunerna höjde bl.a.sämra
brukaravgifterna, särskilt barnomsorgen.inom

Ytterligare förklaring till socialbidragskostna-utvecklingenen av
dema skattepolitiken lades i början 1990-talet. inne-Dettaär att om av
bar växling från direkt beskattning Hushålltill indirekt beskattning.en
med mycket låga inkomster fick små fördelar sänkningen denavav
direkta beskattningen desto nackdelar den höjda indirektastörremen av
beskattningen. Exempelvis kostnaderna för boendet kraftigt. Dettasteg

"120 barn berörs långvarigt000 socialbidrag", VälfärdsBulletinen Nr 2 1999.av
2Procentandelen bygger överslagsberäkning utredningen,gjorts inomen som
där kostnaderna for socialbidrag antagits och de totala12 miljarder kronorvara
kommunala utgifterna antagits miljarder300 kronor.vara
3Prop. 1997/98:1 Finansplanen.
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medföräldrarmedförde ensamståenderedanatt utsatta t.ex.grupper,
låga inkomster, fick svårare situation.änen

Ökade socialbidrag 1996t.o.m.

Ökade framgårdelbetänkandet socialbidrag SOU 1999:46Av att
socialbidrag under lång tid. Detår hade hushåll1996 150 000 ärca

hus-framgår också 000fem fler år 1990. 75gånger Detnära än attnog
försörj-hade socialbidraghåll vid mitten 1990-talet permanentsomav

hushåll i riketallaunder flera år. 1,5ning Det motsvarar procentca av
början.jämfört med 1990-taletsökning med gångeroch 2,5är caen
hushållöverrepresenterade blandklartInvandrare och ungdomar är

dessasocialbidrag. betydande andelberoendemed långvarigt En avav
marginaliserat liv.hushåll kan ha levt ettanses

inkomsterna allmänt sjun-framgår ocksådelbetänkandetAv settatt
alltså helahälften l990-talet. princip harunder första Ikit i Sverige av

vidkännas försämringar.folkhushållet har fått

år 1996Efter

vidför denna utredninginomgjortsstudierDe stannarramensom
utvecklingenändå beröraanledning någotdet finnsår 1996. Men att

efter detta år.
År miljarder kro-socialbidragen sammanlagt 12,4kostade1997 ca

kronormiljarderdock år 1998 tillminskade 11,4Kostnaderna canor.
kostnaderna fortsatt minska.innevarande år haroch att

kommunalabl.a. kontakter medhar tagitsutredningsarbetetUnder
sökaförefter år 1996belysa utvecklingenföreträdare i syfte attatt

socialbidragskostnadematillvilka faktorer bidrarklargöra attsom
sjunker.

förbättradedenkostnadernade sänktaviktig förklaring tillEn är
människoruppgifter detarbetsmarknaden. Enligt samstämmiga är unga

ochfått arbeteharförhållandevis goda förutsättningarmed somsom
möjlighetersocialbidrag.därför längre behöver Kommunernas att,inte

deltagande i kompe-krävasocialtjänstlagen 1998,enligt ändringarna i
möjlig-inverkan.också ha haft viss Dennatenshöjande åtgärder kan en

harsocialbidrag.söka Detbenägenhet hos vissahet kan ha minskat att
undergälla för studenterframförts detta exempelvis kanatt sommaren.

lång tidunderhushållhar också framhållits mångadetMen att som
arbetsmarknadden förbättradeberoende socialbidrag ivarit ävenav

dettagällersocialbidrag. Särskiltberoenderåder fortsattär avsom nu
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för invandrare. Vidare har många de ungdomargruppen nya av som
varit långvarigt socialbidragsberoende svårigheter komma in påatt
arbetsmarknaden och hänvisade till socialbidrag för försörjning.är sin

Sedan den akuta ekonomiska krisen harövervunnits regering och
riksdag de åren genomfört förändringar välfärdssystemetsenaste i som
förbättrat försörjningssituationen för hushåll. handlarDetutsatta om
höjda barnbidrag och högre ersättningsnivåer arbetslöshetsersätt-i
ningen. Sammantaget det många hushåll långvarigt beroendeär ärsom

socialbidrag. Först dessa inte längre behövernär socialbidrag tordeav
kostnaderna kunna minska markant.mera

Marginaleffekter

Begreppet marginaleffekter används för beskriva hur delatt stor av en
individs ökade inkomster går åt till skatt eller minskade bidrag. Ensom
hundraprocentig marginaleffekt innebär hela den ökade in-t.ex. att
komsten går åt.

den politiskaI debatten har de höga marginaleffektema skatte-av
och bidragssystemet uppmärksammats hämmande för hushållenssom
intresse öka sina inkomster. ska lönaDetatt sig arbeta. Därför skaatt
det samlade för skatter, bidrag och avgifter fungera såsystemet att en
ökad arbetsinsats lönar försig den enskilde.

Studier har genomförts under de åren detvisar ärattsom senare
hushåll med låga inkomster drabbas de högsta marginaleffek-som av

berorDet på effekterna inkomstberoendetema. bidrag läggs påatt av
effekterna inkomstbeskattningen. låginkomsttagareEn kanav mar-
ginaleffekter på 70 vilket högreöver de 60procent, är än närmare pro-

höginkomsttagare kan drabbascent han bor hög-isom en av om en
skattekommun.

familjFör lever på socialbidrag, marginaleffekten hund-ären som
raprocentig till den nivå då socialbidrag inte längre utgår. Detupp
innebär familjeförsörjare med många barn,att har arbeteinteen som
och socialbidrag, inte har några ekonomiska incitament till bidra tillatt
familjens försörjning arbete eftersom den ekonomiska standar-genom
den förbättrasinte förrän inkomsterna från arbete blir tämligen höga.

Motsvarande gäller för ensamstående föräldrar har låg inkomstsom
och socialbidrag. Förbättringar inkomsten ökad arbetstidav genom ger
inte någon ekonomisk utdelning. Snarare riskerar hushållets "egentliga
välfär " sänkas då föräldern måste tillbringaatt tid utanförmera
familjegemenskapen.

Andra inkomstprövade bidrag, bostadsbidrag, bättre soci-t.ex. är än
albidrag, inte idealiska, vad gällerän marginaleffekter. Marginal-om
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socialbidragharidageffekterna skulle sänkas för de familjer omsom
för inkomstberoende bidrag.de istället dessa fick

syftararbetenärvaranderegeringskansliet pågår förInom ett som
marginaleffektemaför bidrag till hushållen såtill ändra i reglerna attatt

minskar.

förmågaMotivation och

be-långvarigtvill försörja sig själva. Menallra flesta människorDe ett
motivationenskildespåverka densocialbidrag riskerarroende attav

mångaarbete. Omförsörjningförmåga efteroch strävaatt genomegen
uppstårfinns det risk för detberoendemänniskor långvarigt attär enav

uppstårdetmedför risk föri sinsärskild bidragskultur. Detta atttur
uppbär soci-skatt och demdem betalarmellanmotsättningar somsom

albidrag.
socialbidragsberoendeför bryta sittenskildes motivationDen att

uppståföljdverkningar kandeurholkas eller helt brytas närkan av som
studera. Omutökar sin arbetstid eller börjararbete,eller honhan tar ett

enbart denmedså står den enskilde kvaruteblirekonomiska utbytetdet
bli lättarestudier innebär. kan dåellerarbete Det attansträngning som

ocksådärmed gårarbetsmarknaden ochutanförtill livsig ettanpassa
Förrnå-förlorad.deltagande arbetsliveteffekten iintegrerandeden av
färdig-ochminskar också kunskaperdeegenförsörjningtill omgan

har utnyttjas.enskilde intedenheter som
långvarigtså många barnfamiljeranmärkningsvärt ärDet attär

Försörj-s.k.för Socialstyrelsenssocialbidrag. Inomberoende ramenav
familjer000 bam år levde iningsprojekt 120 1996konstateras att som

för-socialbidrag.beroende Detlångvarigt änhade ärett enmerav
självförtroendedåligtfårbarnRisken dessadubbling sedan år 1990. att

bidragsberoende kanmedoch attityder hänger ettärver sammansom
negligeras.inte

Utan tillhörighet

socio-finnsinkomststatistik,bl.a. SCBsstatistiska sammanhang,I en
Övriga. ökade frånbetecknas Dennaekonomisk gruppsomgrupp

innebär000 år 1996. Dethushåll 1990, till 480 attsådan år270 000
beteckningarnanågonhushåll inte kanhalv miljonnärmare avgesen

Tillstuderande eller ålderspensionärer.arbetare, företagare,tjänstemän,

4 1999.VälfárdsBulletinen Nr 2långvarigt socialbidrag,000 barn berörs120 av
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del beror det utfalletstatistiska på mättekniska problem. detMenen
speglar också reell förändring i samhället.en

Av delbetänkandet ökade socialbidrag SOU framgår1999:46om
Övrigatjugonde hushåll i långvarigtnärmareatt vart gruppen var

beroende socialbidrag. Mer hälften samtliga hushåll med lång-änav av
Övriga".varigt beroende socialbidrag tillhörde år 1996 dennaav grupp

"Övriga,Utredningen har kunnat analyserainte närmare mengruppen
till del kan det sig hushåll befinner sig iröraen om en grupp som
samhällets utkant.

finnsDessutom det inte obetydlig arbetslösa i vissen grupp som
mening faller mellan" arbetsförmedlingen AF och socialtjänsten. Det

arbetslösa har svårt hävda sig på arbetsmarknaden. Deär ärattsom
arbetssökande arbetsförmedlingen för-bedömer de inte ärattmen om
medlingsbara får de ingen eller begränsad service.

talar för antalet har ökat arbetsför-Det mesta att personer som av
medlingen bedömts inte förmedlingsbara. Enligt studie frånvara en
AMS bedömde arbetsfönnedlare april 1998 inte161 000 iatt personer

arbetsmarknadenmöjliga få å sinpå Socialtjänstenatt utvar anser
sida ofta till arbetsmarknadens förfogande ochståratt samma personer

de borde får tillgång till arbetrnarlcnadspolitiska åtgärder. Förvissoatt
kan del dem ha sociala rehabiliteringsbehov, ofta justär an-en av men

utbildning,knytningen till arbetsmarknaden i form praktik,av-
rehabilite-arbetsträning eller arbete förutsättning för den socialaen-

arbetsförmed-ringen. Många gånger sig socialtjänsten elleranser vare
lingen har för dessa fall det finnsde deIatt ansvaret personer. en
fungerande samverkan mellan arbetsförmedlingen och socialtjänsten så

det ofta goda för den betydelse förresultat enskilde och har attstorger
minska det beroendet såvällångvariga socialbidrag. framgårDettaav

studier utredningen tagit del de kontakter tagitsav som av som som
under utredningsarbetet.

beroendet7.2 Förutsättningar för minskaatt

socialbidragav

förslag lämnas följande,Det och de bedömningar detigörssom som
har socialpolitisk utgångspunkt. socialpolitiska medlen begränsarDeen

till Socialpoli-sig inte uteslutande har socialpolitiska mål.systern som
tiken eller flerasammanvägningen samverkanseffektema mellanär
politikområden.

5Arbetsmarknadsstyrelsen Ura 1998: 1
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tyngdpunkt andradet följande berörs har iI också sinsystem som
arbetsmarlcnads-, in-politikområden. gäller det utbildnings-,Nännast

syftenpolitikområden har sinategrations- och bostadspolitiken. Dessa
mål därmed socialpolitiskaoch det alltidinte dessaär överensstämmer

försörjningsfrågoma Till naturligtvisspelat viktig roll. sist måsteen
socialpolitiska målen och målen inommellan deavvägningar göras

Även framställningenandra utredningen efter iområden. strävat attom
har det intebelysa viktigare konflikter mellan olika politikområden va-
har hellerfullödig avvägning. Utredningen interit möjligt göraatt en

haft belysa de områden berörs.närmareutrymme som
skamänniskorsocialpolitiska målsättningenviktigasteDen är att

från Socialdeprete-arbete. skriftkunna försörja sig själva Igenom en
närings-mentet° ökad sysselsättning idrar också slutsatsen att enman
svenskaför vidareutveckling denlivet grundförutsättningär en aven

förändringarefter belysavälfärden. Därför har utredningen strävat att
underlag förför detta och kanökar förutsättningarna ettsom gesom

utredningsarbete.eventuellt framtida
åtgärderkonkret förslag det gällernedan endastlämnarJag närett

ocksåsocialbidrag. kapitel läggsför minska beroendet I 14 ettatt av
första invandrare. övrigtförsörjningsstöd till, i hand, äldre Iförslag om

ochutrednings-vilken inriktning framtidabedömningar ettgörs om
ha.beredningsarbete bör

ochmellan bedömningama inte. VaravvägningNågon görsnärmare
finnsbakgrund dagens situation. Detdem ska mot uppen-aven av ses

varitbedömningama det har intemellan delbara kopplingar av menen
utredningsuppdrag någonför detta avväg-möjligt inom göraatt ramen

betraktaockså bedömningamakanmellan dem. Manning som en
förändringar. Vissa dem kan ocksåkatalog möjligaöver ses somav

eller åtminstone effekter.likartadeuppnåalternativ för att samma

Olika reduktion socialbidragav

kostnadsökningarkort siktinnebär påbedömningar nedanDe görssom
1999:46SOUsocialbidragdelbetänkandet ökadeför Istaten. om

föränd-olikatill illustrerasyftadegjordes antal beräkningar attett som
hurundersökaord tillsyftade med andraträffsäkerhet.ringars De att

minska bero-ellerskulleolika skatte- bidragslösningarväl och ersätta
endet socialbidrag.av

alter-finns någradet knappastGenerellt beräkningarnavisar attsett
kost-ökadeoch intesocialbidragtill socialbidragnativ ersätter gersom

6 Socialdeparetmentet 1997.
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nader. Varje alternativ medför kostnaderna för alternativet blir störreatt
den kostnadsminskning minskade socialbidrag innebär. Avän som

beräkningama delbetänkandet framgåri b1.a. följande:

Skattelättnader betydelse för socialbidragsberoendet.har minskaatt0
Men mindre tiondel de minskade skatteintäkterna skulleän en av

skattesänk-återvinnas i form minskade socialbidrag, atttrotsav
den modell utredningen arbetat utformats förningar i med att ge

försörjningsbörda.lättnader till dem med stor
föräldrarAlternativet med utökat barnbidrag till ensamståendeett0

innebär skulle30 återvinnas.närmareatt procent
bamdelen bostadsbidraget skulle leda till 33-pr0-En höjning i en0 av

centig återvinning.
studiemedlen till studerande skullehöjning med barnEn ge en0 av

återvinning på ungefär tredjedel.en
till beskattadAlternativen med höjda ersättningar ungdomar och0 en

flyktingar återvinningintroduktionsersättning till skulle högre änge
de tidigare nämnda.

kostnaderUtredningen återkommer till den övergripande frågan om
och finansiering kapiteli 15.

Socialbidrag och arbetsmarknad

starkTillväxten den ekonomin god till följd b1.a.i svenska är ennu av
Även ochinhemsk efterfrågan. sysselsättningstillväxten god väntasär

arbetslöshetenså förbli de åren. effekten på denMennärmaste öppna
arbetskraft ökablir dock mindre beroende på utbudet väntasatt av

under de åren.närmaste
skahalvera den arbetslösheten till fyraMålet öppna procentatt

arbets-tillväxtorienteradenligt regeringen b1.a. uppnås genom en mer
ökadmarlcnadspolitik. Viktiga hömstenar sådan politiki är enen

arbetsmarknadsutbildningtyngdpunkt platsförrnedling, yrkesinriktadpå
åtgärder skaoch kompetensutveckling för anställda. Tanken dessaär att
arbetskraft.förbättra balansen mellan utbud efterfråganoch av

flaskhalsar ochDärigenom motverkas tendenser till löneglidning och
möjligheterna minska arbetslösheten förbättras.att

Arbetsförmedlingen arbetslösahar till uppgift matcha deatt samman
med de kompetenskrav ställs. detydlig tendens underEn senastesom
decennierna och denstrukturomvandlingen inom näringslivetär att
offentliga sektorn efterfrågan arbetskraft med kompe-har skapat påen

uppfylla. käntdel de arbetssökandes inte kan Det ärtens storsom en av
från finns kvar påtidigare konjunkturuppgångar många arbeten inteatt
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arbetsmarknaden eftersom företagen rationaliseringar ochgenomfört
effektiviseringar. Enligt delbetänkandet sjönk antaletSOU 1999:46
hushåll med låg utbildning och kraftigt mellanarbetade heltid årensom
1990 och från1996, drygt till drygt hushåll.750 000 hushåll 330 000
Genom satsningen på vuxenutbildning s.k. kunskapslyftetinom det sat-

statsmakterna på stärka de lågutbildades ställning.attsar
Då utbildning och arbetslivserfarenhet fått betydelsehar allt istörre

konkurrensen lediga platser riktas rimligen Arbetsförmedlingensom
insatser första handi den arbetslösa bedömsmot grupp av som vara
förmedlingsbar. till arbetsmarknadspolitikenNär krymperresurserna
kan öka prioriteringsproblemet för arbetsförmedlingarna. Arbetsför-
medlingama ska dels förse arbetsmarknaden arbetskraft delsmed
stärka de långtidsarbetslösa de arbetsmark-så kan bli intressanta påatt
naden.

arbetsmarknadslägetFrågan det rådande och den aktuellaom ar-
betsmarknadspolitiken kan förväntas för social-påverka kostnaderna
bidrag blir i detta läge viktig.

studier från analyseras social-I två SoFoMitt sambanden mellan
bidragskostnader och arbetslöshet i kommunerna och UmeåSundsvall

1990-talet7.respektive Gällivare och Kiruna under mitten alla fyraIav
kommunerna negativtfinns det samband mellan socialbidragskost-ett

arbetsmarknadspolitiskanader och andelen arbetslösa i åtgärder. Kost-
arbetslösanaderna med andelen minskar ochökar i takt i åtgärderatt

har minskad arbetslösa åt-vice samtliga kommuner andel iI enversa.
med utbud sysselsättningsåtgärdergärder minskatvarit ettsynonymt av

arbetslöshetsnivå.för arbetslösa vid givenen
begränsade urvalet och tidsrym-Med tanke på det den begränsande

försiktigden med huri studierna måste dra slutsatserattvaraman om
nationell Studiernasambandet nivå. fingervisningpå ändåutser ger en

det finns de konjunk-risk för socialbidragsbehovet ökar näratt attom
turanknutna arbetsmarknadsinsatserna då soci-skärs Frågan ärner. om
albidragsbehovet sjunker kraftigtminska arbetslöshetenväntas om
Enligt arbetslös-utredningens självklart.bedömning inte Attdettaär
heten minskar kanske hittar kom-helt resultatet arbetsgivarnaär attav

arbetskraft. arbetsmark-fall skulle längst ifrånI så de arbetslösapetent
naden inte alls förbättrade arbetsmarknadsläget.detgynnas av

arbets-Enligt utredningens bortse frånbedömning kan inteman
med detmarknadens efterfrågesida tilldet gäller kommanär rättaatt

faktum fastna ilångt ifrån arbetsmarknaden tenderaratt attpersoner
socialbidragsberoende. möjligtfråga aktualiseras detDen är ärsom om

på något arbetsgivare efterfråga den faktiska kom-stimuleraatt sätt att

7 Edholm 1999.
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står till arbetsmarknadens förfogande. tillskapasmåsteDetpetens som
arbeten där kvalifikationskraven lägre. rimligtDet inteär är att tro att
balansen arbetsmarknaden förbättras kompe-på enbart höjaattgenom

arbetsmarkna-förbättras hos de längst ifrånstårtensen personer som
den, arbetsmarknadsutbildning etc.genom

arbetsmarknadens utbudssidaräcker inte med angripaDet att om
finnsvill minska socialbidragsberoendet. behov vissaDet av sam-man

utbudssidor, därordnade arbetsmarknadens efterfråge- ochinsatser mot
viktigbl.a. den tjänstesektom kan spelautvecklingen inom privata en

roll.

Flyktingar7.3

skyldighet betala intro-ska haMitt förslag: Kommunerna utatt
skyddsbehövande ochförduktionsersättning stället socialbidrag tilli

underkommunala flyktingmottagandetomfattas detandra som av
den tid de introduktion.genomgår

detflyktingar istatsbidrag för introduceraIdag får kommunerna att
kostnaderStatsbidraget ska kommunernassvenska samhället. ersätta

under intro-och flyktingens försörjningför bl.a. svenskundervisning
flyktingmotta-merkostnader följerduktionen och andravissa som av

finansierasjälva verksamhetenStatsbidraget ska alltsågandet. utöver
sällan hand-försörjning.kostnader för flyktingamas Intekommunens

försörjningsstödet socialbidrag.läggs ettsom
detintroduceras inyanlända invandrareolyckligtdjuptDet är att

kultur därIstället för lära kännasvenska samhället på detta sätt. att en
nyanländadeförsörjning värderas, kommerocheget egenansvar

beroenderelativt lång tidinvandrarna under tvingasatt avvaraen
svenskadetbra in isocialbidrag för försörjning. ingensin Det vägär

försörjning,avsedda för långvarigsamhället. Socialbidragen inteär
tillfälligthar fram stödja människor ivuxit utsattväg attutan ensom en

situation.
valtharñnansieringslösning statsmakternaproblemen denEtt ärav

väljakanför det kommunala flyktingmottagandet där kommunerna att
deetableringsfas Sverige. Ibetala socialbidrag under flyktingens iut

flyktingenfall socialbidrag grundproblemetkommunerna väljer år att
margina-öka inkomster. principinte några incitament sina I ärattges

socialbidragsni-alla inkomster tillleffektema hundraprocentiga på upp
invandra-nyanländeBudskapet från det svenska samhället till denvån.

Även socialbidragtillarbeta.det inte lönar sig rättenär att att omren
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till försörjning,bygger bidra sinpå den enskilde efter fönnåga skaatt
bidrag.ochfinns inte någon direkt koppling mellan arbetsinsats

lämnamöjlighetEnligt särskild lagstiftning har kommunerna atten
genomgår intro-introduktionsersättning till flyktingarmottagna som

introduk-lagen 1992: 1068duktion. möjlighet regleradDenna iär om
minoritetför flyktingar andra utlänningar. Entionsersättning och vissa

dennakommunerna utnyttjar möjlighet.av
introduktion-föreslår kommunerna ska ha skyldighetJag attatt ge

introduktion. Entill nyanlända invandrare genomgårsersättning som
såhandläggningendetta slag ska påverkaintroduktionsersättning attav

ersättningsocialbidragdet frågadet blir tydligt inte utanäratt enom
introduktionprogram.deltagande iför aktivt ettett

det dengällerlagändringar. Närmastställer krav påFörslaget ovan
för flyktingarintroduktionsersättning1992:1068nämnda lagen om

kommunenmöjlighet tillidagutlänningar. Lagenoch vissa andra ger
flyktingar.till andra invandrareocksåintroduktionsersättning änatt ge

för vilkentilldärmed längre densträcker sigMöjligheten ut-än grupp
möjligt inomhar inte varitinföra obligatoriet. Detredningen vill att

fram förslag till lagstiftning.arbetaför utredningen ett nyramen

flyktingars försörjningförändringarStörre av

beskattadsikt statlig,på längre införaskälfinnsDet överväga attatt en
uppehållstill-flyktingar fåtttillintroduktionsersättning permanentsom

introduktion. Enkommun föritagitsochstånd i Sverige emot ensom
under tvåårsperiod och intelämnasskulle kunnasådan ersättning en

tillbörErsättningen kvalificerainteinkomster. ersätt-andraprövas mot
kunnaoch hellersocialförsälcringssystemet inte utgöraenligtningar

kvalifikationstid för arbetslöshetsersättning.
detskulle delsintroduktionsersättningbeskattad görastatlig,En

socialt bidragintroduktionen inteförsörjningen undertydligt är ettatt
faktumbidragskultur. Detmotveka utvecklandetoch dels att er-enav

andra in-medsamordningenunderlättabeskattad skullesättningen är
hushåll.ochtill individerkomster, andra transfereringarävenmen

pedagogisktinnehållermed andra inkomsterSamordningen även ett
samhället fun-det svenskaförståelsendå det bidra till hurmoment, av

skulle kortslagintroduktionsersättning detta ettEn sagt varaavgerar.
försörjning.flyktinghushållensnonnaliseringmotsteg av
skulle kunnaintroduktionsersättning enligtEn avtrappas.ovan

introduktions-bidragetskulle det bli tydligareDärmed ärän att av
förväntasinvandratförväntningen denkaraktär och är attatt svarasom

för efter introduktionen.sin försörjning

delASocialtjänst19-16307
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Utredningen har inte analyserat vad skulle kunna lämp-som vara en
lig nivå på beskattad introduktionsersättning. delbetänkandetI SOUen
1999:46 redovisas simuleringar ersättning på 5 000 respektiveav en
6 OOOkronor månad. Dessa resulterade i minskningar i social-storaper
bidraget de medförde inte socialbidragen heltatt En nivåmen ersattes.
på mellan 5 och 6 OOO kronor räcker alltså inte för helt detersättaatt
nuvarande socialbidraget.

Att introduktionsersättning på ovanstående nivåer visar sig otill-en
räckliga antyder kostnader för bidragetatt skulle blistatens orimligt
höga bidragets generella nivå höjdes kraftigt i förhållande till deom
beräknade nivåerna. kvarståendeDe socialbidragsbehoven beror hu-
vudsakligen på familjer med barn har högreatt socialbidrag vadän en
introduktionsersättning skulle En möjlighet skulle då låtaattge. vara
någon form behovsprövat tillägg ingå i ersättningen.av

En låg nivå på bidraget ställer den enskilde flyktingen i valsitua-en
tion. Ett möjligt val söka komplettera medär andra inkomster.att Det
bör dessutom del den kommunala introduktionen detgöraattvara en av
möjligt för den enskilde snabbt finna aktiviteter komplette-att som ger
rande inkomster. Kompletteringar med socialbidrag kan bli nödvändiga
för del hushåll.en

Enligt nämnda beräkningar skulle två tredjedelarnärmare statensav
kostnader växlas bort formi minskade socialbidrag och nuvarandeav
introduktionsersättning. Sannolikt skulle andelän större statensen av
kostnader växlas bort faktiskt infördes och tydligtsystemet styrdeom

den önskade målgruppen. De simuleringarmot hargjorts sannoliktsom
underskattat växlingseffekten.

Den invandrarpolitiska kommittén föreslog i slutbetänkandesitt att
det skulle införas statlig, beskattad introduktionsersättning likhetien
med den beskrivs här. fortsattaDen beredningen förslaget,som av som
utmynnade i propositionen 1997/98:16 visade på problem gjordesom

regeringen avstod från föreslåatt sådan ersättning. kanskeatt Deten
problemet handladestörsta åtskillnaden mellan för för-ansvaretom

sörjningen och för introduktionsverksamheten. handladeansvaret Det
med andra ord kommunernas incitament bedriva effektivattom en
introduktionsverksamhet.

betydandeEn del det långvariga beroendet socialbidrag går tillav av
före detta flyktingar inte har lyckats etablera sig på arbetsmarkna-som
den efter introduktionen. beskattadeDet bidrag föreslås för-som ovan
ändrar inte situationen för dessa. Dänned torde förändring i denen
riktning skisserats bidra till framtida flyktingar fårattsom ovan en

8SOU 1996:55.
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för-möjlighetlångsiktig attoch därmed bättreSverigebättre istart en
själva.sörja sig

ochTransfereringar7.4

bamomsorgsavgifter

skulle kunnatransfereringari vissaFörändringarbedömning:Min
det:gällersocialbidrag. Närmastberoendeminskatleda till ett av

studiefinansiering,0
arbetsmarknadspolitiskadeltagande ividersättningsnivålägsta0

åtgärder,
lönesubventioner,

ochbostadsbidraget
bamomsorgsavgifter.

Studieñnansiering7.4.1

ökadestuderande med barn,tillstudiemedlenhöjningEn genomav
social-beroendetskulle minskabidrag,högreellerlånemöjligheter av

bidrag.
soci-fåttstudenterutredningsarbetet visarunder attKartläggningar

detgäller ettunder 1990-talet. Närmastutsträckningökadalbidrag i
be-långvarigtsommarmånadernaunder ävenberoendekortvarigt men

roende.
Ökade SOUsocialbidragdelbetänkandetocksåframgårDet av

undersocialbidragunder fått1990-taletstuderandeflerallt1999:46 att
under 8socialbidragÅr studerandehushåll3 6001990 hadelång tid.

UppgifternaÅr 700.26de mångasåeller 1996månader somvarmer.
barn.medstuderandesåvälgäller utan som

pub-Enligt1990-talet.underhar ökatstudenter med barnAntalet
antaletharifrån SCBfåttutredningenstatistikuppgifterlicerade som

till1990år över00030knapptökat frånstudenthushåll barnmed
antaletrimligtdärför attdet antaatt1996.år Sammantaget är60 000

under 1990-flerväsentligtblivitstuderandefamiljerleverbarn isom
talet.

studerandeförmöjlighetersaknasstudiemedelssystemetdagensI
bidrag. Dettalån eller ärstudiemedelfå utökademed barn enatt genom

denställer påkunskapssamhälletökade kravdemed tanke påbriststor
utbildningsperioderfleramedvanligarealltocksåblirenskilde. Det

studerandedevanligareblir alltdetinnebära attbörlivet.under Det att
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har barn under studietiden. Det inte rimligt familjeförsörjareär att som
kan finnainte andra fonner för försörjning under studietiden ska be-

höva komplettera studiemedlen med socialbidrag.

7.4.2 ersättning vid deltagandeLägsta i

arbetsmarknadspolitiska åtgärder

höjningEn de lägsta ersättningsnivåema vid deltagande i arbets-av
marknadspolitiska åtgärder skulle påtagligt bidra till minska detatt
långvariga socialbidragsberoendet.

klara omfattandeFör arbetsmarknadspolitiska åtgärderna iatt sam-
band med den höga arbetslösheten börjani nittiotalet förändradesav
ersättningama till deltagare i många fall. frånUtvecklingen har gått
beredskapslön till ersättning på den nivå arbetslöshet med arbets-som
löshetsersättning till.rättger

År sänktes1997 också den lägsta för deltagare iersättningen ar-
betsmarknadsutbildning från tidigare till kronor dag.240 103 Denper
beräknade besparingen på 600 miljoner kronor år 1997överstrax var

viktigt motiv för sänkningen. utbild-Ett motivett annat attvar
ningsbidraget till dem inte har till arbetslöshetsersättning interättsom
skulle överstiga nivån på det studiebidrag lämnas vid studier inomsom
det reguljära utbildningsväsendet. Efter skatteavdrag denmotsvarar
lägre ersättningen också studiebidraget. Sänkningen har främst berört
nytillträdande arbetsmarknadenpå såsom ungdomar invandrare.och

försök förDe gjorts studierersättningama så inteatt attsom anpassa
ska framstå dåligt alternativ har faktiskt sökatvingat mångaett attsom
socialbidrag. torde ineffektivtDet och dålig användning of-vara en av
fentliga välja nivåer i försörjningssystemet regelmäs-såatt attresurser

flerasigt delar den offentliga förvaltningen blandas vid handlägg-inav
ning den enskildes försörjning i samband med studier ellerav annan
kompetenshöj ande verksamhet.

åretsI vårproposition föreslog regeringen förstärkt anställ-att ett
ningsstöd ska innebär lönekostnadenDet kraftigt sänks för demattges.

anställer arbetslösa sedan år antingen varittresom personer som
arbetslösa eller deltagit arbetsmarknadspolitiskai åtgärder.

Av delbetänkandet SOU framgår1999:46 invandrare ochatt ung-
domar kommit öka såväl antalsmässigt andelsmässigt blandatt som
hushållen med långvarigt beroende socialbidrag. utvecklingDennaav
har flera förklaringar. viktigasteDen förändringarna arbetsmark-påär
naden, ledde till andelen arbetslösa ökade kraftigt i börjanattsom av
l990-talet.
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begreppistårde attgjortarbetsmarknaden harStrukturen på att som
arbetskraftefterfrågan påsvårigheternafår de näretablera sig största

förallt bättregårdetkan konstaterasdetminskar, ungaattäven nuom
försörj-dessapåLösningararbetsmarknaden.påmänniskor personers

arbetslin-medförenligadeutformadeså ärbörningsproblem attvara
utbildnings-delarbetslösadessamåsteförsörjningjen. Förutom av

arbetsmarknadspolitiska satsningar.och
detpågårförsörjningsproblemen ettpå bl.a.lösningargällerdetNär

regeringssammanträdevidProtokoll 3regeringskanslietarbete inom
föråtgärdssystemförslag tilltillframledaska1999-04-08. Detta per-
etablerasvårighetergrundsocialbidragsberoende på attär avsoner som

någralämnafråndärföravstårUtredningen attarbetsmarknaden.sig på
område.dettaförslag påkonkreta

akti-femiför deltagareersättningsnivåervisasoch 6:2figur 6:1I
Skillnaden iFörsäkringskassan.frånutbildningsbidragmed er-viteter

arbetslöshet-tillmedmellan rättbetydandesättningsnivå är personer
103ellergiundbeloppharantingenochsersättning sompersoner

sistnämndaför densnittersättningsnivåntillSkälet gruppenkr/dag. att
aktiviteterfem år attsamtligaisocialbidragsnormenunderligger

ochgnindbeloppetförkvalificera siglyckatshardeltagare intemånga
kr/dag.103den lägsta nivånhamnatautomatisktdärmed

innebärgenomföra förändringarmöjligtknappast att somDet är
Utredningen görhärproblempå de noterats.lösningaridealiska som

förnivåernade lägstahöjningbedömningensamlade attdock den en av
sååtgärder-arbetsmarknadspolitiska attdeltagande ividersättningar
mins-socialbidragmedkompletteringtillincitamentenochbehovet av

prioritet.höghabörförsvinnerellerkar -
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ochFigur 6:1 6:2

månadNettoersättning januari 1999
till deltagare i aktiviteter med

frånutbildningsbidrag
Försäkringskassan.

IMin0000
ISnitt grundbelopp de+8000 kr/dagmed 103
ElSnitt inkom7000 ersättning
M6000

5000
0CEb 40004

3000

2000
socialbidragRiksnorrn1000 /mán för2900 kr

försörjning mmo
ej bostadg g

o8

i aktivitetAntal respektivepersoner

inkomstrelateradlAntal med
A-kassorersättning
grundbeloppdeIAntaI med +

med kr/dag103

o c4 - -i;2 :Iu; åg Bo-i 3-5 9-Q Cl.d3

Källa: och beräkningar.AMS egna
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utbildningsbidrag.förSnittersättningsnivåerTabell 6.1 netto
Jan. 1999.

deGrundbeloppInkomstrelaterad +
kr/dagmedA-kassor 103frånersättning
181968 75Datortek
17676631AMI

78216848API
18437133Starta Ege
19316964Upphandlad A-utbildning

beräkningar.Källa. AMS. Egna

1999.utbildningsbidrag.med Jan.AntalTabell 6.2 personer

meddeGrundbeloppInkomstrelaterad +
kr/dagfrån A-kassor I 03ersättning

750163 60Datortek
15574635AMI
33498746API
123610984Starta Eget
687028854UpphandIadA-utbildning

Källa. AMS.

upplevasförsörjning, kanformerliknandeellerSocialbidrag, somav
försörjning.studier knappellerarbetealternativbra närett ger

kommunkontakter visssignalerfått ten-vid sinaUtredningen har om
sysselsättningspro-deltagande kommunalaidens till attatt anserunga

studiemedel,till medförhållande studier sär-ialternativ,brajekt är ett
förmågatill sintilltro attharungdomen ifrågaskilt egenen svagom

möjligtdetkommunaltdeltar i ärstudier.klara Om ett programmanav
socialbidrag.viaförsörjningfå kompletterandeatt

kortsiktigasådanainändå skälfinns det sättadettaNär attär sagt
valetvadnämligensammanhang,iekonomiska störreettresonemang

framtids-godatycks haenskilde. denFörhandla för denkan somom
fram-förhållanden,socialaeller godabetyggodautsikter t.ex.genom

sannoliktutbildningsväsendet vä-ettstudier i det ordinariestår som
kompetenshöjandeanordnadkommunaltalternativsentligt bättre än en

bättre iskulleekonomiska villkorendeaktivitet, t.o.m.även varaom

antal1999under våren9 genomfördesutredningen ettarbetet iförInom ramen
Stockholm,regionernasocialtjänsten iinommed tjänstemändialogträffar

studiebesök.antaldet gjortsSkåne. harochGöteborg Därutöver ett
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det alternativet. deMen ekonomiska skillnaderna mellan de al-senare
ternativa bör intevägama iögonenfallande stora.vara

Det också problemär ungdomar deltarett i utvecklings-att som
garantin och födda kanår fåär olika beroendeersättning påsamma
bestämmelserna för grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. I rege-
ringskansliet pågår det dessa regler.översynen av

7.4.3 Bostadsbidrag

Den skatterefonn genomfördes i början på 1990-talet förde översom
del skattebördan från inkomstskatten till boendet via den indi-en av

rekta beskattningen. Samtidigt minskade räntebidragen. Senare under
1990-talet försämrades också bostadsbidraget. Sammantaget har dessa
förändringar medfört höjda boendekostnader. För barnfamiljer med
låga inkomster har dessa förändringarna ökat risken för socialbidrags-
beroende.

Familjer med barn har hög utnyttjandegrad socialbidrag. Ex-en av
empelvis hade 56 hushållen med ensamstående föräldrarprocent av
socialbidrag någon gång under år 1996. Det ökning sedan årär en
1990.

Även ensamstående föräldrar med inkomster socialbidrags-över
Århade högt utnyttjande socialbidrag. 1996 hadeett ännormen av mer

tionde sådant hushåll socialbidragvart någon gång under året.
de hushållAv hade socialbidrag under lång tid år 1996 41som var

barnfamiljer. det gällerNär flerårigt beroende socialbidragprocent av
framgår det 38 hushållen barnfamiljer.att Försörjnings-procent av var
situationen för många barnfamiljer har försämrats under l990-talet.
Enligt utredningens bedömning skulle höjning bamdelen bo-ien av
stadsbidraget ha relativt effekt på socialbidragskostnaderna.storen
Den simulering sambandet mellan socialbidrag och bostadsbidragom

redovisas i delbetänkandet SOU 1999:46 stödjer detta. Kostna-som
derna för höja bamdelen i bostadsbidragetatt med kr300 månadper
skulle till tredjedel återvinnasän sänkta socialbidrags-mer en genom
kostnader.

Ökade° socialbidrag SOU 1999:46.
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Bamomsorgsavgifter7.4.4

på 1990-bit insituationenkommunalekonomiskabesvärligaDen en
andelavgifternasgenomsnittligt höjtmedfört kommunernatalet har att

tillfrån cirka 10för barnomsorgen procentkostnadernade samladeav
på litetinkomstermed lågahushållpåverkatharcirka Det15 procent.

olika kom-utformats iharavgiftssystemetberoende hurpåolika sätt

muner.
införavaltkommunerdramatiska i atthar varitEffekterna mest som

margina-harhöginkomsttagamaenhetstaxor. Förförhållandevis höga -
tillhöga-blivitdesamtidigt extremtleffekterna försvunnit, uppsom

där bamom-de kommunerOckså ilåginkomsttagare.för100 procent-
inkomstermycket lågahushåll med utanförnedinte sattssorgstaxan

blivit 100marginaleffektenharSocialbidragettillförhållandetiprövats
procent.

riktlinjertillämparkommunererfarit vissaharUtredningen att som
avgift för barnomsorg,få nedsattförställethushåll, iinnebär attatt en

visarbamomsorgsavgiften. Såbetalaför kunnasocialbidragbeviljas att
detvåStockholmstadsdel i procentstatistik från att sam-avt.ex. caen

förorsakadesmånad år 1998socialbidrag underförkostnadernalade en
för barnomsorgen.avgifterav

försocialbidragfåska behövaföräldrarotillfredsställande attDet är
rekommenderade So-Tidigarebarnomsorg.föravgiftbetalakunnaatt

föräld-falldeavgifterna ikommunerna sättaocksåcialstyrelsen att ner
utbild-delbarnomsorgeninkomst. Men ärhade låg avennumerararna

förvaltandeSkolverketdärförochningspolitiken är statensnumera
dellängrebarnomsorgen interesultat ärmyndighet. Som attett enav

rekom-lagstöd forhellerdet ingetfinns utsocialtjänsten, att engeav
gjorde.Socialstyrelsen tidigareslagdetmendation somav

bamom-Skolverketstuderarenkät till kommunernaGenom nuen
fall påsåoch ivilken månbl.a. isorgsavgiftema. frågarMan omom

månvilkenlåg inkomst. Ividavgiftfå nedsattföräldrar kanvilket sätt
social-vianedsättningindirektellernedsättningdirektdet frågaär om

kommerstudien presenterasResultatetockså. attbidrag frågar avman
hösten 1999.under

s.k. maxi-regeringenförutskickade attårets vårpropositionenI en
inkomstta-med tvåhushållgenomföras.ska Förmitaxerefonn stegvis

bamomsorgsavgif-följdtillmarginaleffektemadärmedtorde avgare
social-ocksådetframhållavillutredningenförsvinna. Men att urtema

avgifter för barnomsorgen.sänktafinns behovbidragssynpunkt ett av
detutformas såmaximitaxaförslaget attDärför det viktigtär att om

mycket låga,ochmed låga,hushållförmarginaleffektemainväger
inkomster.
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7.4.5 Behov lönesubventionerav

Lönesubventioner underlättar arbetsmarknaden skulleinträdet påsom
enligt utredningens långvarigabedömning påtagligt kunna minska det
socialbidragsberoendet.

medIdag ökar lönebidragsanställningar möjligheterna för personer
fånedsatt arbetsförmåga, och i fall arbetshandikappade,vissa att an-

ställning på den ordinarie arbetsmarknaden. arbetsgivareEn an-som
ställer med nedsatt arbetsförmåga kan ekono-kompenseraspersoner

lönebidragmiskt lönebidrag. Under förutsättningar kanvissagenom
förockså lämnas anställda arbetshandikappade.ärsom

anställning med lönebidrag gäller första indikationenFör i hand
nedsatt arbetsfönnâga. Enligt delbetänkandet lönebidrag SOUAktivt

till år1997:5 från LOSAM-utredningen under perioden år 1990var
anställdesrörelsehinder den vanligaste orsaken till1996 att personer

arbetshandi-Därefter somatiskt relaterademed lönebidrag. kom övriga
skada ikapp, exempelvis allergier, diabetes och sjukdom eller mag-

arbetshan-Därefter kom med psykiskaoch tarmfunktionema. personer
dikapp.

Arbetsmarknadsverket åttaEnligt delbetänkande användersamma
olika koder för arbetshandikapp:

kärl- och lungsjukdomHjärt-, eller
Hörselskada/dövhet
Synskada
Rörelsehinder
Övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp
Psykiska arbetshandikapp
Intellektuellt arbetshandikapp

arbetshandikapp.Socialmedicinskt

Enligt AMSstatistik drygt under 199950 000 våren an-var personer
knapptställda med lönebidrag. ökning sedan år dåDet 1997,är en

Även har antalet45 000 berördes. tidigare under 1990-taletpersoner
alltsåanställda med lönebidrag legat under Antalet har45 000.strax

ökat under de åren.senaste
har långvarigtMen denna ökning inte inrymt den varitgrupp som

arbetsmark-socialbidragsberoende. har kunnat etablera påDe inte sig
naden nedsatt arbets-de inte arbetshandikappade eller haräven ärom

arbete.förmåga. ofta under lång saknatDet tid harär personer som
under handlar bl.a.Denna har ökat 1990-talet. svårigheterna omgrupp

strukturomvand-arbetstillfällen har försvunnit följdmånga tillatt av
arbetslivet.lingen inom näringslivet och kraven på kompetens ökar iatt

invandrare har ökade kompetenslcrav språket bidra-För i svenskat.ex.
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arbetsmarkna-git till de har haft den svenskasvårt komma påinatt att
den. den kompetensAttityder hos arbetsgivare och oförmågan att se

ocksåmänniskor har, och påverkaroberoende härkomst accent,av
människors former diskrimi-möjligheter få arbete, liksom olikaatt av
nering inom arbetslivet. ocksåMen inrymmer sompersonergruppen

socialmedicinskahar svårigheter arbetsmarknaden sociala ochpå av
skäl.

social-har företrädarna förVid de kommunbesök utredningen gjort
socialbidrags-tjänsten påtalat problemet med etablera de långvarigtatt

harberoende fackliga organisationernapå arbetsmarknaden. Också de
med dennapåtalat de allt oftare kommer i kontaktatt grupp.personer ur

efter-finnsstatistik hur många dessa inte,Någon äröver personer
antaloftaaldrig har tydligt handikapp harde nästan ettett utansom

in i någonmindre handikapp och problem, vilket de integör att passar
redovisa arbets-de använder i sin statistik forkoder AMS attav som

arbets-möjligheterna till förtidspensioneringhandikapp. Genom att av
ökatupphört har trycket socialtjänstenmarknadspolitiska skäl på

liksom socialbidragsberoendet för dessa personer.
högrehar det ställsEftersom strukturrationaliseringar gjorts och

effektivitet arbetslivet utredningenkrav kompetens och ipå attanser
magi-uppenbar risk denna inte minskardet finns änatt mergruppen

konjunkturuppgång.nellt vid en
högst otillfredsställande dessadetUtredningen män-är attattanser

och myndigheternasfå stöd hamnar mellanriskerarniskor att ett svagt
börkunskap ochdet saknas statistik. Dennastolar på grund att gruppav

vidare studier.bli föremål för
möjligtbedömning det till delutredningensDet är attattär en

människor fårdelvis problemdessakomma till medrätta attnya genom
sannolikt kunskaper idelta arbetslivet.i Det är attt.ex. en persons

hon har arbetesvenska högre grad stimuleras elleri han änett omom
Ökade tillmöjlighetersocialbidrag.han eller hon försörjer sig genom

potentiella arbetstagaredirektkontakter arbetsgivaremellan och ger
de har.fler chansen vilken kompetensockså människor visaatt

roll förviktigspelaform för lönesubvention skulle kunnaEn enny
skaarbetsmarknaden. Kriteriernaunderlätta introduktionen påatt vara

arbetshandikappade. Löne-andra dem gäller för lönebidrag förän som
anställabereddasubventionen ska riktas till de arbetsgivare är attsom

förEfter alltarbetsmarknaden. intesaknar förankring påpersoner som
fåenskilde kunnalång tids subventionen bör denanställning med en

subventioner.anställning den ordinarie arbetsmarknaden ochpå utan
denskaklart uttalade syftet med lönesubventionenDet äratt envara

övergång in i ordinarie arbete.
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I del fall kan också i enlighet med den s.k. arbetslinjen sådanen en
lönesubvention behövas under längre tid. Det kan exempelvis handlaen

enskilda med mycket låg grundutbildning eller medom personer
särskilda sociala problem. Dessa oftast också i relativt högärpersoner
ålder och kan inte förväntas bli konkurrenskraftiga på den ordinarie
arbetsmarknaden. En möjlighet till arbete med hjälp lönesub-av en
vention kan dem möjlighet till meningsfull sysselsättning, till livettge

bidragsberoende och tillutan värdigt liv.ett mera
Lönesubventioner medför alltid risker för ordinarie arbetstillfäl-att

len undan. denMen riskenträngs måste de fördelar löne-vägas mot en
subvention kan innebära för den enskilde och för samhället. Väl använd
innebär den arbetslinjen gäller för fler, vilket iatt sin barnen i detur ger
familjer där familjeförsörjama idag står utanför arbetsmarknaden posi-
tiva förebilder pekar försörjning arbete.motsom genom

Lönesubventionerna måste användas med försiktighet och på så-ett
dant inte sunda konkurrensförhållandensätt spel.att sätts ur

7.5 Förvaltningspolitiska åtgärder för

står långt frånpersoner som

arbetsmarknaden

Min bedömning: Samverkan ökar om:
arbetsförrnedlingsnämndernas roll utvidgas och utvecklingsga-0
rantin utvidgas till fler kategorier idag,än
kommunerna får aktiveringsersättning.rätt att ut0 ge en

Under 1990-talet har antalet arbetslösa hamnat mellan socialtjäns-som
och arbetsförmedlingen AF ökat.ten Det social-är personer som

tjänsten arbetsföra och fallär i varje behöver få delta i ut-anser som
bildning, praktik eller andra arbetsbefrämjande åtgärder del isom en en
Socialmedicinsk rehabilitering. Med hänsyn till arbetsförmåga be-sin
döms de inte behovi socialbidrag för sin försörjning. detMenvara av

samtidigtär AF inte betraktas s.k. förmedlings-personer som av som
bara och därmed får de inte del fönnedlingens tjänster. Socialtjäns-av

måste då fortsätta betala socialbidragten till dem eftersom de saknarut
andra möjligheter till försörjning.

Arbetslöshet i kombination med ingen eller låg arbetslöshetsersätt-
ning idag vanlig orsak till beroendeär socialbidrag. Utredningenen av
bedömer utvecklingen under 1990-talet har varit sådan deatt äratt som
arbetslösa arbetslöshetsersättning också de skälolikautan är som av
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s.k.bedöms inteoftaocharbetsmarknadenfrånstår långt varasom
samtidigtökatharenskildedenförrnedlingsbara. påKraven per-som

och deutbildninglågmedförutsättningar,med sämre ungasomsoner
blivit fler.invandrarna, harnya

på arbetsmarknadenfrån AMSStudie gruppersvagaom

påförhållandenårsAMS" 1998frånstudieI gruppersvagaomomen
bedöm-arbetssökandemångabl.a. hurbeskrivsarbetsmarknaden som

sökanden sågdenna ut.och hurfönnedlingsbarades inte avgruppvara
årarbetslösa ivarit än ett160 000sammanlagt drygtdeAv mersom

arbets-förrnedlingsbara. Dvs.inte36 000bedömdes varapersonerca
pådemfåmöjlighethadeinte utbedömde attförrnedlama ar-att man

betsmarknaden.
ochskolutbildningotillräckligtde hadehindren attDe största var

svå-haansågsdemdet gälleryrkeskvalifikationer. Närgångbara som
ochinvandrarskapålder,arbetsmarknadenpåetablera sigrast att var

förekommandede vanligasthandikapppsykiskafysiska eller orsa-
kema.

blandöverrepresenteradestarktäldrestudienEnligt personervar
arbetsmarkna-påinmöjligheter sigingasmå ellerhade att tadem som

andelbetydandeansågshindrende svårastemedden. avI engruppen
Ungefärsig.invandrarskapethainvandrarna emotutomnordiskade

ellerfysiskahadehindrenmed de svårastei0005 gruppenpersoner
såledesfemtedel iMindrehandikapp. änpsykiska ar-vargruppenen

betshandikappade.
påmöjligheter kommasmåha utbedämdes attdem ar-För som

s0cial/psykologisk/-formnågonbehovbetsmarknaden av avangavs
Isocial kompetens. rapportenoch iträningpsykiatrisk rehabilitering

endast iavseendendessaibehövsde insatserockså attsäger somman
arbetsförmed-förinomgenomföraskanbegränsad omfattning ramen

lö-ärinsatser nämnsAndra behovverksamhet.lingens/AMI:s somav
arbetscent-kommunaltochkooperativträning/inskolning vianebidrag,

rum.

resultatSamverkan ger

delarolikasektornsoffentligadenmellansamverkankanSannolikt
samordnade åtgär-handlarsocialbidrag. Det attbehovetminska omav

1998.AMS
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der den enskilde kraft på sikt försörja sig själv. Forskningattsom ger
bl.a. sambanden mellan socialbidrag och arbetslöshet några kom-iom

stödjer denna uppfattning. En vilja från kommunen att satsamuner
på arbetslösa socialbidragstagare, bl.a. effektivtettresurser genom

samarbete med arbetsförmedlingen, resultat. samarbetetJu sämre ärger
mellan kommun arbetsförmedlingoch desto förresultatet desämre är

hushållen.mest utsatta
Samverkan har under förordatsmånga år debattörer.utredare ochav

regleringsbrevI till statliga myndigheter har också ställtregeringen
krav på samverkan mellan myndigheter och kommuner. Mångat.ex.
olika försök med samverkan har också genomförts. Utredningen vill i
detta föra fram förslagavsnitt bör resultera i förstärktsom samver-en
kan mellan den offentliga förvaltningens olika delar.

Arbetsförrnedlingsnämndema7.5.1 och
utvecklings garantin

offentligaDet samhällets stöd till enskildas egenförsörjning ar-genom
bete idag fördelat på flera delar den offentliga förvaltningen. Ar-är av
betsförmedlingen och socialtjänsten har båda uppgifter ytterstsom
syftar till stödja enskildas försörja självasigatt strävan att genom ar-
bete. Samhällets samlade bäst effekt de användsresurser ger sam-om
ordnat. På flera finns idag också mel-långtgående samverkanorter en
lan arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Resultaten sådanav samver-
kan tycks goda.synes

Utredningen har emellertid också del vi-tagit beskrivningarav som
på brister Tilli samverkan mellan arbetsförmedling och socialtjänst.sar
del förklaras bristerna olika inriktning respektive organisatio-en av av

verksamhet.ners
Arbetsförmedlingen har åtminstone två uppgifter. Den är attena

matcha arbetskraften till arbetsmarknadens behov. andraDen är att
stärka de långtidsarbetslösa så de kan komma för arbete.i frågaatt ett

höga arbetslöshetenDen har bidragit till kande omedelbart ståatt som
till arbetsmarknadens förfogande har varit många. Under de senare
årens uppgång ekonomini och kraven på tillgodose arbetsmarkna-att-
dens behov har problemet föra efterfrågan påutbud ochatt samman-
arbetskraft också ökat betydelsei inom arbetsfönnedlingen. De grupper

sökande står längre från arbetsmarknaden, exempelvis in-av som nya
vandrare med kunskaper svenska, får stöd.i mindre omfattandesvaga

Exempelvis Edholm 1999.
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frågorförsamverkansorganlokalaArbetsfönnedlingsnämnderna är
ochlänsarbetsnämndema ärtillsättsarbetsmarknaden. Derör avsom

ingårnämndernaIarbetsförmedlingarna.knutna till de lokala repre-
detarbetsförmedlingen, kommunen,länsarbetsnämnden,försentanter

Majoritetenorganisationerna.fackligaoch delokala näringslivet av
statlig.dockNämndenförslag kommunen.på ärledamöterna utses av

uttryckligtarbetsförmedlingsnämndemaharRedan idag ett ansvar
1997:1278förordningen§utvecklingsgarantin. I7förinom ramen
beskrivsåroch 24mellan 20för ungdomarkommuners ar-ansvarom

föruppgift "ansvarauppgifter. En attbetsförrnedlingsnämndens är att
utveck-anordnandeoch kommunmellanöverenskommelser stat avom

individuellföringås". En attärlingsinsatsema att enansvaraannan
handlingsplan upprättas.

mellangränsöverskridandeutmärks ut-Utvecklingsgarantin ettav
denpåarbete. byggeroch Denutveckling attpersonligbildning, ar-

utvecklas.möjlighetoch fåridéer står i attungdomensbetslöse centrum
arbetsförmedlingsnämndernanaturligtdetUtredningen attsomser

utvecklingsga-förmed inomlinjeiutökatfår ansvaretett ramenansvar
rantin.

befintligaUtveckling programav

modellutvecklingsgarantinutvidgaled ikonkret strävan attEtt somen
kom-arbetsmarlcnadsåtgärdenmedutvecklingsgarantinihopslåär att

arbetepågårregeringskanslietungdomar. Inom ettförmunalt program
tillledadetta kanVadåtgärdsprogrammen.förenklasyftar till attsom

hörnstenstuderas. Ensammanslagningfråganklartidag inteär ommen
ocharbetsmetodernuvarandekansådant atti or-nyttett varaprogram

gälla.ska fortsättautvecklingsgarantinganisation i att
rollArbetsförmedlingsnämndens närhörnsten kanEn attvaraannan

individuellaochutvecklingsinsatser upprättaanordnagällerdet att
"kontrakt"sådantstatsmakterna. Ettslås fasthandlingsplaner tydligt av

lokalautformatsåArbetsförmedlingsnämnd bör attochmellan stat vara
någonderamotarbetasarbetslöse ungdomen inteför denlösningar av

med-arbetsförmedlingenför attincitamentmåste finnasDetparten.
ochbefogat,där så attkompetens,kommunal ärtillverka utnyttjaatt

arbetslösaföråtgärdlokalutförarekommunen inlåtat.ex. enavsom
förutsätt-sannoliktförbättrasutförarekommunenMedungdomar. som

skräddar-möjligheternadärmedochsamverkan attför lokalningarna
berörs.för denlösningsy" person somen
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tredjeEn hörnsten kan redan i avsnitt 6.2.1nämnts ärsom vara- -
höja de lägsta ersättningsnivåemaatt med inriktning enhetligamot mer

ersättningar.
Tänkbara positiva effekter slå ihop utvecklingsgarantin ochattav

kommunalt för ungdomar högre grad enhetlighet ochärprogram av
minskad byråkrati vilket bör frigöra för de kommunala hand-resurser
läggarna aktivt sigatt i ungdomarna, i formt.ex.mer engagera av
introduktion och vägledning. Därtill skulle åtgärder gälla församma
alla ungdomar mellan och18 25 år.

Utvidgning till fler står långt från arbetsmarknadengrupper som

Utvecklingsgarantin inriktad på ungdomar.är Utredningen detanser
önskvärt utvidga utvecklingsgarantin till omfatta andraatt att även per-

står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handlasoner som
äldre behöveräven bättre baskunskaper för attom personer som

komma i fråga för arbete.ett
I Ungdomsstyrelsens rapport skriver också "Utvecklings-attman

garantin har visat sig ha sådana fördelar det troligt den ocksåatt är att
funktionell för andra långtidsarbetslösa".är

7.5.2 Aktiveringsersättning

Principen likabehandling, den uttrycks kommunallagen,i läg-om som
idag hinder i för kommunalt ekonomiskt biståndvägen till enskilda.ger

Sådant ekonomiskt bistånd fordrar stöd lag.i främstDet för-är genom
sörjningsstöd inom för SoL sådant bistånd kan lämnas.ramen som
Utredningen har dock tidigare berört två ersättningsformer viasom
speciallagstiftning innebär stöd till enskilda på grund SoL.änannan
Dessa introduktionsersättningen till flyktingarär och tillersättning
långtidsarbetslösa ungdomar inom för utvecklingsgarantin.ramen

Trots de undantag speciallagstiftningen harmedger, social-som
bidragen under 1990-talet alltmer fått karaktären försörjningsstödettav
vid kommunala aktiveringsprogram olika slag. kan handlaDetav om
försörjning i helhetsin också komplettering, då andra ersätt-men om
ningssystem varit otillräckliga. Exempelvis förekommer det fåratt man
försörjning via socialbidrag vid studier inom for det s.k. kun-ramen
skapslyftet. Hösten bedrev1997 30 de 100 studeranden000procent av
inom kimskapslyftet studier ordinarie studiefinansiering enligtutan en

3 Ungdomsstyrelsen 1999.
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för kunnasocialbidragfickstudie från Skolverket. Vissa dem attav
bedriva studierna.

för kommunmöjlighetUtredningen det bör finnas attatt enanser
stället för soci-isärskild aktiveringsersättningordna försörjning via en

ordnasalbidrag till deltar i aktiveringsprogram avsompersoner som
arbetsförmedlingen.medsamverkankommunen eller kommunen iav

lik-aktiveringsersättning. Iförkunna gällaGenerella regler bör en
kommu-bör detför flyktingarintroduktionsersättningenhet med vara

detDärmed bliraktiveringsersättningen.nivån påbestämmernen som
aktiveringser-Självfallet ska intelokala anpassningar.möjligt göraatt

andraförsörjningenskilde kan sindensättning lämnas genomom
försäkringar.socialbidrag, ellerbidrag, exklusive

utbetalningensamordnaför kommunmöjligtbörDet att avenvara
Försäkringskassan.medaktiveringsersättningen t.ex.

Arbetsmetoder i7.6

socialbidragshandläggning

iredovisatssocialbidragskostnadema kan tidigare storökadeDe som
inkom-faktorer, arbetslöshet,strukturellas.k.förklarasutsträckning av

flyktinginvandring.socialförsäkringssystem ochgenerellastutveckling,
förbetydelsefaktorerstrukturella harockså visatForskning har storatt

kommuner.dessa mellanoch variationer isocialbidragskostnadema
fak-strukturellasocialbidragskostnadema beror inte enbart påMen

socialbidrags-och arbetsmetoderorganisation iKommunernastorer.
förklararmed andrasamverkan myndigheterochhandläggningen en

olika kom-socialbidragskostnadema mellanidel variationemastor av
Utred-år.underflera studierhar itydligt visatsDetta senaremuner.

vill kort dessa.här beröra någraningen av

Jämförande kommunstudier

År socialtjänstenuppdraggenomfördredovisades studie på1994 aven
studienkommuner. tillAnledningenochi Sundsvall Eskilstuna att
relativttvåorsaken tillbl.a. undradegenomfördes attöverattvar man

sysselsätt-social struktur,gäller antal invånare,lika kommuner vad

4 bestämmerVilka faktorerSocialstyrelsen 1998exempelEtt är
socialbidragskostnadema
5 Edholm 1994.
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ningsgrad m.m. kunde uppvisa så markant olika nivåer på kostnaderna
för socialbidraget.

Det sista undersökningsåret, 1994, socialbidragskostiiaden ivar
Sundsvall drygt 60 miljoner kronor mkr, medan kostnaden Eskils-i

150 mkr. kostnadsskillnadenAv mellantuna Eskilstuna och Sunds-var
vall kan 30 mkr förklaras fler hushåll behöver socialbidrag iattca av
Eskilstuna. förstaI hand beror det ökade behovet i Eskilstuna på

Övrigaarbetslösheten. 60 mkr kostnadsskillnaden bedöms dockav vara
"direkt avhängigt kvalitativa aspekter bidragsgivningen".av

Sammanfattningsvis faktorer väsentliga för ned-tre attanges som
bringa socialbidragskostnaden; antalet handläggare, handläggamas
kompetens och organisationens ideologiska ställningstagande och rikt-
linjer. pekasDet bl.a. på utökad personalstyrka skulle skapaatt etten

för samarbete med både myndigheterutrymme och internaexterna
enheter. Vikten fungerande samarbete med arbetsförmedlingenettav
understryks.

Edholm har våren publicerat1999 jämförande studie social-en om
bidragstagandet och dess orsaker i Gällivare kommuner.och Kiruna
Gällivare och Kiruna två relativt jämnstora kommuner caär 21 400

25 200 invånare och med relativt likartade förhållanden vadresp ca
gäller befolkningssammansättning, arbetslöshet m.fl. faktorer. Men
kostnaden för Socialbidraget skiljer docksig markant. i KirunaDen var

mkr8,1 och Gällivarei 15,2 mkr år 1997. mkr lägre social-Den 7
bidragskostnader i Kiruna kan med någon miljon kronor förklaras av

Övrigalägre boendekostnader i Kiruna. skillnader har, studien,enligt
främst anknytning till själva handläggningen.

kanske främstaDen förklaringen till det lägre antalet bidragshushåll
i berorKiruna på kan fån bidragshushållens verkligaatt man a upp
problem tidigt och erbjuda essionell handläggning blanden pro som

innebär snabbare aktiverar andra möjliga försörj-annat att man
ningsvägar. komponenterDe bidrar till detta finnagår attsom i en
organisation där från ledning till den enskilde handläggarenman
bemödar sig på rationella grunder ha väl utvecklatatt ettom samar-
bete med de för bidragshushållen så vikti myndigheter och insti-a
tutioner arbetsfönnedling, försäkrings primärvård etc.som assa,

Kiruna harI sedan län väl utvecklade rutiner för attman e
snabbt hitta lösningar på de örsörjningshinder hushållensom
uppvisarvilket ocks kortare bidragstider och färre långvarigager
bi ragshushåll. cks ocksåMan lyckas begränsa förändraeller
hushållens utgiftsbild det månatliga bidragsbehovet begränsas.attsa

Men samtidigt klara indikationer på bidragsgivningenattser man
. också harKiruna inslag .restriktiv hållning. -"1 av en mer - -

16Edholm 1999.
7 55.a.a. s.
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frånStudie Socialstyrelsen

År studieinnehållerrapport,Socialstyrelsen1998 utgav avensomen
socialbidragskostnader. Avhöga stu-med låga respektivekommuner

budgetrådgivningenarbetsmetoder inomframgår skildadien att sam-
arbetsför-mellanSamarbetetför socialbidrag.med kostnadervarierar

skiljer.faktormedling och socialtjänst är somen annan
fyra kommu-studieingåendeinnehållerdelEn rapporten avenav

sökadelstudienSyftet med utrönasocialbidrag.med attarbete varners
på kom-inverkarbidragsarbetetorganisationarbetsmetoder och avom

den internafaktorer ienligt studienfinnskostnader. Det or-munernas
för kommuner-betydelseharsocialbidragsarbetetganisationen somav

bidragskostnader.nas
bidragshand-"lågkostnadskommunerna"drag i är attGemensamma

där tjänstemän-till enhetsamladspecialiserad, dvsläggningen är en
före-Handläggarnasocialbidragsärenden.med enbartarbetarnen personalstyr-personalomsättningennöjda,faller är trots attvara , "högkostnadskommu-jämförelseliten iförhållandeviskan är me

kriterier,fastabedöms enligtansökningarKlientemasnema". som
ler och rättspraxis.aktuellatillanknytning rättsrehar nära - --upprättandethjäl"förenklats"harBidragsutredningen avavme

medförsannoliktkethandläg vifölja förregler och rutiner att arna,
ökatfårdes situationden enskiförändra utrym-medarbetet attatt

motivationsarbete, stär-kostnadskommunema""låI uppgesme.
klientendrtroende aktiveringsjälvkande lientens samt varaavav tillsåServicenivån högarbete.hand ärinsla iviktigt ägett amas

kort.för besövänteti ärvida att en

handläggning"högkostnadskommunerna" äri attGemensamt av
och tänstemännentill fler enhet,förlagdbidragsärenden änär en

andlä gning.uppgifter socialbidragsandra änmedarbetar även
kost-till "förhållandebidragsarbetet hög iinom ärBemanningen aaåfusaefteransökningar bedömsKlientemasnadskommunema".

vilkethandläggamas bedömningar,utifrånvarierande kriterieroch
"hög-Ibeslut.godtyckliochriskmedför för orättvisa a - -- utsträckningmindreiarbetetkostnadskommunerna" astenuppges akti-ochsälvförtroendestärlcningmotivationsaroete,utgöras av

bedömatycksarbetetklienten. Inriktningenvering att omvarapaav förändramedarbetetoch attellerbidrag ska beviljas inte
Servicenivånroll. ärmdundansharklienternas situation en

"lågkostnadskom-tillandeförhålgenerellt låg ivarierande men
munema".°

s Socialstyrelsen 1998:1
9 1998:ll, 143Socialstyrelsen s.
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Variationer mellan handläggares beslut i ärendesamma

En studie från Centrum för utvärdering socialt arbete CUS handlarav
dels hur olika socialbidragsärende kan bedömas skildaiom samma

kommuner och olika handläggare, dels vilka lokala förhållandenav
eller faktorer bidrar till dessa variationer bidragsbeslut.i Variatio-som

mellan de enskilda handläggamas socialbidragsbeslut mycketnema var
stora.

Studien omfattar statistisk analys i vilken utsträckning fak-en av
socialbidragsnotmens nivå, socialbidragshandläggningenstorer som

organisation, handläggamas karaktäristiska, erfarenheter och attityder
bidrog till de variationema.stora

Resultatet visar den lokal tillämpade har signifikant be-att normen
tydelse för de enskilda socialbidragsbesluten, både frågani om even-
tuellt bifallsbeslut ifrågaoch bidragets storlek. verksam-Men ävenom
hetens organisationer förefaller genomgående ha betydelse för vilka bi-
dragsbeslut fattas. dettaI sammanhang samverkar och storlektypsom

Ävenpå kommuner, tjänstestruktur och ärendebelastning. desamt en-
skilda handläggamas personliga karaktäristiska och attityder får effek-

bl.a. har handläggamas ålder betydelse.ter,
Studiens resultat stöds undersökning, genomförtsav en annan som
Socialstyrelsen inom för kommuner.Aktiv uppföljning i 40av ramen

s.k.Den Uppsalamodellen för socialbidragshandläggning har varit
omskriven utifrån den s.k. arbetslinjen tillmedverkaett sätt att attsom
socialbidragstagama kan lämna beroendet socialbidrag. Modellenav
består bl.a. behovsbedörrming, socialsekreteraitidav en noggrann mer

bidragstagare och besök på socialkontoret. inrym-Dessutomtätareper
den kontrollerrutinmässiga och tydligare krav på bidragstagarnamer

aktivt söka arbete eller fullgöra utbildning.att
förCentrum utvärdering socialt arbete CUS genomförtharav en

studie Uppsalamodellen. Handläggningen på socialkontorettom som
tillämpar Uppsalamodellen har jämförts med handläggningen på ett

socialkontor. Studien visar "socialbidragstagama Uppsala-iannat att
modellen inte uppbär socialbidrag under kortare tid eller de haratt

chanser få reguljärt arbete eller påbörja jämfö-större utbildningatt än
relsegruppen" sid. 28.

2°Hydén m.fl. Undersökningen omfattar elva kommuner sammanlagtmed 211
socialbidragshandläggare. Handläggarna fick besluta socialbidrag i fiktivasexom
fall typfall. Samtliga typfall handlar ansökan socialbidrag tillom om
livsuppehälle och inte för andra syften.
2 Socialstyrelsen 1996 Rättssäkerhet i socialtjänsten på likaSocialbidrag-
villkor.
22Milton m.fl.
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uppmärksammasbörarbetsmetoderOrganisation och

och formernasocialbidragskostnadermellansambanddet finnsAtt ett
Frågoruppenbart.tyckssocialbidragshandläggningför kommunernas

riktlinjer,ochmålutformningarbetsmetoder,organisation, avom
myndigheterandramedsamverkan etc.teknikstöd ocharbetsledning,

kommu-uppmärksamhet iökadbetydelse och bördärförhar ägnasstor
nerna.

utvärderinguppföljning,behovfortsattfinns ocksådetMen ett av
utredningende studierområdet. Fleradet härpåoch forskning somav

Socialstyrelsen.dokumenteratsellerskett inomharhar nämnt avom
forskningenocksåangelägetdetbedömningutredningens attEnligt är

intensifieras.områdedettainom

konsekvenserEkonomiska7.7

kanUtredningenkostnadseffektivt.meningiSocialbidraget snävär
of-för denkostnadskonsekvenserförslagläggadärför inte utansom,

socialbidragsberoendet.minskarpåtagligtsektorn,fentliga
formelltnågotfinns interedovisasbedömningardeFör ovansom

dettaTrotskonsekvenser.ekonomiskaredovisautredningenkrav på att
bedömningardebelysa demförsökavalt ävenutredningenhar att om

kostnadsberäkna.de svårthållnaallmänt ärså attattgjorts ärsom
kalkylexempel.falldeliDärför presenteras en

Kostnader17.7.

nedan äroch skattningar presenterasöverslagsberäkningarDe som
framhålla,skälocksåfinnsi åminne. Det attviktigt haosäkra. Det är att
kostnaderbetydandeinnebäraskulleförändringar diskuteras,deatt som

för staten.

tlyktingmottagandevidintroduktionsersättningObligatorisk

be-får kommunenintroduktionsersättningrörandeförslagetEnligt
förhindernågotfinns inteDärmedstorlek.ersättningensstämma

till deknytadirektintroduktionsersättninglåtakommunen anatt en
lämnaridagkommunerdesocialbidraget. Iförgällerregler somsom

liggerersättningenovanligtdockdet inte attintroduktionsersättning är
socialbidragsnorrnen.nivåhögrepå något änen
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Ökade studiemedel till studerande med barn

Den offentliga sektorns nettokostnader beroende väljerär av om man
bidrag eller lån. Skulle välja bidrag kan uppskatta denstaten man
offentliga sektorns nettokostnader till drygt 200 miljoner kronor vid en

ökning studiemedlet.generös av
Enligt de simuleringar gjorts i delbetänkandet SOU 1999:46som

innebär ökade studiemedel till studerande med barn socialbidragenatt
minskar med tredjedel de ökade statliga kostnaderna.ca en av

Höjd lägsta ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder

beräkningarDe genomförts i delbetänkandet SOU 1999:46som
genomfördes med data från tiden före utvecklingsgarantin och kan där-
för inte fullt ligga till grund för hur minskningarna social-ut istora
bidragen skulle bli vid höjning de lägsta ersättningarna. Beräk-en av
ningarna vid handen 40 kostnaderatt uppemot procent statensger av
för högre skulleersättning växlas bort i form minskade social-en av
bidrag. En rimlig bedömning växlingseffekten, följdär att som en av
utvecklingsgarantin, skulle mindre.nu vara

Enligt uppgifter från Näringsdepartementet skulle höjning aven
utbildningsbidraget för dem harinte till arbetslöshetsersättningrättsom
från till kronor103 240 dagen, innebära ökad kostnad på 1,1om en ca
miljarder kronor givet nuvarande antal beräk-i åtgärder. Denpersoner

kostnadsökningennande bruttokostnaderna. Varken effekternaavser av
ökade skatteintäkter eller minskade socialbidrag kalkyleningår därför i
från Näringsdepartementet.

Skatteintäktema bör öka med 300 miljoner Eftersomkronor.änmer
tillgängliga data inte tillräckligt aktuella det omöjligt beräknaär är att
hur minskningen socialbidrag kulle bli. Mycket talar för denstor attav
inte oväsentlig.är

Bostadsbidrag

delbetänkandetI SOU 1999:46 har utredningen redovisat beräkningar
de ekonomiska effekterna barndelen bostadsbidrageti skulleav om

höjas med 300 kronor månad. Staten skulle på årsbasis få ökadeper
kostnader på 1,1 miljarder kronor. Socialbidraget skulle minska medca

400 miljoner kronor.närmare innebärDet tredjedel deatt ca en av
ökade statliga kostnaderna kan växlas bort formi minskade social-av
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drygt 700blinettokostnader skullebidrag. offentliga sektornsDen
miljoner kronor.

Barnomsorgsavgifter

ifrånhäravstår jagregeringskanslietarbete inomEftersom det pågår ett
kostnadsberäkningar.någragöraatt

Lönesubvention

omfattningenrealistiska bedömningarmöjligtinteDet göraär att avav
kostnadsberäkningar.grund förrimligDärför saknaslönesubventionen.

antaganden:följ andekalkylexempel mediställetHär ettpresenteras

anställda,årgenomsnitt underi är10 000 ettpersoner-
för bidraget,grundenskildetill deni lön700 kronor13 som-

lönekostnaden.hälftensubventionengenomsnittligaden är av-

förutsättningarblir med dessaförbruttokostnadenårliga statenDen
isänkningoväsentligblibör också intemiljard kronor. Detdrygt 1,1 en

formintäkter iKostnader begränsassocialbidragen.förkostnaderna av
skatter.indirektaochdirektaav

utvecklingsgarantinochArbetstörmedlingsnämnderna

marginella kostnadsökningar.endastinnebärabörförslagDetta

Aktiveringsersättning

till högreledasannoliktskulleaktiveringsersättningarInförandet av
ingå-någonförutsättningenRedan denkostnader för kommunerna. att

merkost-tillupphovska förekommaindividuell inteende prövning ger
nader.

möjligenutgångspunkterkanmed följandekalkylexempelEtt vara
belysande:

aktiveringser-år berörsundergenomsnitti10 000 ett avpersoner-
sättningen,

ersättning,månad ikronorutgångsläget 1967har i perpersonerna-
må-kronor0004aktiveringsersättningengenomsnittligaden är per-

nad.
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Detta skulle innebära årlig kostnadsökning på 250 miljoner kro-en ca
år.nor per

Det måste dock framhållas kommunernas kostnader för aktive-att
ringsersättningen starkt beroende vilka förändringar vadär görsav som
gäller de lägsta ersättningarna för deltagande arbetsmarknadsutbild-i
ning. Om de lägsta ersättningsnivåema höjs blir kommunernas kost-
nader lägre.

Arbetsmetoder i socialbidragshandläggning

Om kommunerna utvecklar sina metoder vad gäller handläggningen av
socialbidrag bör kostnaderna för socialbidrag kunna sänkas. detMen är

vansklig uppgift hur sänkningen skulle kunna bli.att storen ange
Uppskattningsvis dock varje genomsnittlig procentenhets sänk-ger

ning kostnaderna upphov till 100 miljoner kronor lägre kostnader.av

7.7.2 Finansiering

Förslag utredningen lägger ska inte öka de offentligasammantagetsom
utgifterna och möjlig finansiering ska redovisas. Mitt förslag intro-om
duktionsersättning till flyktingar innehåller ingen given nivå på intro-
duktionsersättningen. Några kostnadshöjande försuppgifter intenya

kommunerna.påöver
Under drygt första halvan 1990-talet gällde de ökade kostna-attav

derna för socialbidragen skulleinte kompenseras. har sin grund iDetta
kommunerna inte formellt fick uppgifter och spelreglernaatt attnya

endast skäl till ekonomiska regleringar formella förändringarvidgav
de kommunala uppgifterna. Den år gällande uppgörelsen1999t.o.m.av

mellan och kommuner innebär däremot effekterna på de kom-stat att
munala utgifterna, resultat förändringar det statligaiett t.ex.som av
transfereringssystemet, ska regleras.

I avsnittet finansiering socialtjänsten bedöms hur de framtidaom av
relationerna mellan och kommunerna bör utformas vadstaten avser
kostnaderna för socialbidragen.
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8 Socialtj änstlagstiftningens struktur
och konstruktion

Helhetssynenl

helhetssyn med fokus behov ochMitt förslag: En på den enskildes
förutsättningar detfortfarande grundläggande utgångspunkt förär en
sociala arbetet.

för grundläg-given utgångspunkt utredningens deEn uppdrag är att
gande målsättningarna och värderingarna för desocialtjänsten, som

socialtjänstlag,framgår nuvarande ligger fast. gäller principernaDetav
förebyggande perspektivet enskildeshelhetssyn, det och denattom

Individens delaktighet dåska tillvara. och skatas ansvarresurser egna
beaktas.

Är fortfarandesocialtjänstlagen och rele-dessa principer i hållbara
samhället utvecklatspå hur utformadesmed tanke sedan lagenvanta

Ifråga det förebyggande perspektivet och enskildesdenom egna resur-
fortfarande giltighet. deBehovet förstärkaprincipernaäger stor attser

förebyggande diskuteras i avsnitt det sociala arbetet.insatserna 10.4 om
socialbidrag,I avsnitt, kap till lagi 9 förslagetsamtsamma om om

knyter utredningen enskildestillvara dentill frågan att ta egnaan om
resurser.

konstateras för hel-Som förutsättningarnai avsnitt 2.1.1 harovan
hetssynen förändrats grundläg-del socialtjänstrefonnen.sedan Enen
gande tanke socialnärrmden, ska hai socialtjänstlagen nämnd,attvar en
det 1990-taletövergripande för kommunen.socialtjänsten iansvaret
har inneburit förändringar inärrmd-många kommuner gjortatt stora
och förvaltningsorganisation. organisatorisk principHelhetssynen som
har således inte aktualitet tidigare.samma som

förändringar föreslår aktuali-De i socialtjänstlagen utredningensom
också behov förtydliga gällerhelhetssynens innebörd. Detett attserar

särskilt förslaget reglera Socialbidraget i lag.attom en egen
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förändringar förutsättningar helhetssy-dessa i innebär inteMen att
vik-roll. Helhetssynen fortfarandehar spelat sin synsätt ärutnen som

människorsbrett perspektiv enskildatig. Socialtjänsten ska ha påett
och problem. räcker socialtjänsten isituation, svårigheter Det inte att

olika på problem,sitt med enskilda förstår tecken ochmöte symptom
eller relationsproblem. tillämpasåsom missbruk, kriminalitet Att en

helhetssyn arbetet innebär söka och förstå individs elleri att gruppsen
helhetsociala problem förhållande till det sammanhang och deni som

och positivaden enskilde del Möjligheter få arbete, bostadär atten av.
fat-ochfritidsförhållanden, liksom frågor utslagning, segregationom

betydelse.vidsträckt har dåtigdom både materiell och meningi mer
såvälperspektiv hur socialtjänsten ihandlar brettDet ettatt seom ur

kan stödja männi-förebyggande individuellt inriktade insatser ensom
kon-och självkan tillvara och utveckla sinaska, så honatt ta resurser

trollera och liv.sittstyra
Åke helhetssynBergmark har analys begreppeti noterat attaven

synsätt/analytisktflera perspektiv. Helhetssynenhelhetssynen har som
tablåflera dimensioner, han iperspektivt har också samman-ensom

fattar på följ ande sätt:

vidgasför sociala arbetets kunskapsunderlag börObjekten deta. -problemtill innefatta fler aspekter den enskildesatt av0
proble-tid pålivsperspektiv utvidgningtill inbegripaatt ett 10

men
förrelationer/kommunikationsmönstertill fokusera viktigaatt0

klienten
socialaskaparsystematiskt belysa generellatill att processer som0

problem
förklaringsmodeller bör utnyttjasflertal olikaEtt -ämnesområden/akademiska disciplinerhämtade från olika0

yrkesgrupperfrånhämtade andra0

håll. Principenhar förändrats på mångaSocialtjänstens arbetssätt om
med speciali-generalistperspektivet kompletteratsfamiljevård och har

motsättningfunktionsindelning. finns dock ingensering och Deten ny
uttryck förmellan specialisering och helhetssyn. Specialisering är ett

klientenoch kunnabehov fördjupad kompetens ettsträvan att geav
effektivt stöd.

socialadetfortsatt betydelsefull inomHelhetssynen synsätt ärsom
koncent-socialbidragshandläggningen det viktigt haarbetet. I är att en

förhaförsörjningsfrågan. det gäller samtidigt interation på Men ettatt
bidra tillperspektiv frågan hur socialtjänsten kanpå attsnävt enom

självständigttillstärka den enskildes och möjligheter ettegna resurser
viktigtliv. arbetet med stöd till barnfamiljer eller missbrukareI är att

1Bergmark, 34.s.
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individemas totala situation och omgivning beaktas. Förklaringsmodel-
ler och kunskap från olika kunskapsområden bör Samverkanutnyttjas.
med yrkesgrupper har kompletterande kompetens och ärsom resurser
väsentlig.

För funktionshindermed samspelet mellan funge-är ettpersoner
rande socialt och medicinskt stöd och åtgärder långt möjligtsåsom
normaliserar livet avgörande betydelse. arbetet äldreom-För inomav

också helhetssynen central. samlatdet viktigt haHärär är att ettsorgen
Äldreomsorgenpå sociala och medicinska behov och problem.synsätt

ska ha grundläggande social inriktning förringa de medi-utan atten
cinska behov individ kan ha. med medicinskaEn storasom en person
behov kunnamåste få dessa tillgodosedda med hög kvalitet deattutan
medicinska insatserna hela liv.styr personens

Genom socialtjänstlagen uttrycktes behovet mellansamverkanav
olika aktörer utifrån helhetssyngrundat på påsynsättett gemensamt en
individen. ambition har oftaDenna inte förverkligats detpå sätt som
avsågs. har knappaInte minst inte sällan medverkat till attresurser
olika huvudmän begränsat sitt arbete till sin huvuduppgift och inteegen
förmått ha enskildes samlade behovden fokus. Fortfarande docki är
socialtjänstens samverkan sektors- och huvudmannagränser viktig.över
Men samverkan också viktig med Socialförsäkringens ochär ar-organ
betsmarlmadsmyndigheter, liksom med olika frivilligorganisa-typer av
tioner

Socialtjänstlagens konstruktion8.2

Socialtjänstlagens ochMin bedömning: grundläggande struktur
konstruktion bör inte förändras.

socialtjänstlagenNär denbeskrivs ramlag handlar det attomsom en
innehåller allmänt utformade del utfor-bestämmelser, vilka ärav en
made mål för eller för verksam-inriktningenattsom ange av ramen
heten. Den karaktären detta slag innebärpå bestämmelseröppna attav
de för omständig-tillämpningen såväl tillutrymme attger anpassa
heterna deti enskilda fallet till huvudmannens inflytande.som

Socialtjänstlagen innehåller också paragrafer formellärsom av mer
och traditionell karaktär bl.a. kompetens- och handläggningsregler. Ett

exempel den nyligen införda bestämmelsen försörjnings-ärannat om
stöd, b6 § SoL, har helt karaktär den ursprungligaänsom en annan
biståndsparagrafen, 6 § SoL.
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Socialtjänstlagen kan alltså karaktäriseras ramlag, intemensom en
renodlad sådan, eftersom den bestämmelserinnehållerävenen merav

socialtjänstlagenstyrande och formell karaktär. De närargument som,
infördes, alltanfördes till stöd för ramlagskonstruktionen gäller i vä-
sentligt fortfarande. slutsats.också socialtjänstkommitténsDet var

har grund olika lagen har tillvarata.Detta sin i de intressen attsom
förvaltningspolitikenmetod de åren tillämpats iDen senastesom

benämnd uttryck social-mål- och resultatstyming har kommit till isom
betydelsen i bety-tjänstlagen. minst närheten till medborgarnaInte av

viktig. Pådelsen beslut ska fattas så dem möjligtnära äratt somav
blidetta kommer det lokala politiska för medborgarna attsätt ansvaret

förankringenstärka demokratin. lokalatydligare vilket får Denanses
före-för få kännedom vilkahar också betydelse insatserattstor avom

individu-förbyggande nödvändiga. insatserMen ävenärnatur avsom
efter in-för utformaell karaktär den lokala nivån bäst insatsernaär att

dividuella behov och lokala förutsättningar.
delupprätthållas fullo. socialtjänstlagenskan sällan tillPrinciper För

statligainförts.har det inneburit detaljerade regler har Denvissaatt
ramlagsteknikenblir då tydlig. därför ska intestyrningen Men anses

särskiltsida,Behovet från regeringens och riksdagensövergiven. att
fin-alltidframhålla och genomdriva viss vilj einriktning, kommer atten

Även kommerhär fråga den demokratiskadetär att processennas. om
hänseendedettalagstiftningen. Ramlagsteknikens fördel itill uttryck i

detaljerad ska begränsas.dock dessa inslag styrningär att av
det socialaavseendeRamlagstekniken innebär alltså beslutenatt

kommunaladenarbetet kommunerna. Principenkommer iatt tas om
socialtför effektivtsjälvstyrelsen då väsentlig betydelseär ettav

kommunaltdetaljerade regler innebärarbete. inslagVarje ett per-urav
meningspektiv dess verksamhet. Enligt utredningensstyrning tasen av

förstärksbetydelse bäst tillvara ochden kommunala självstyrelsens ge-
utredningensför sociala arbetet. har också varitramlag det Detnom en

detalje-de fall utredningen har inslagutgångspunkter i övervägt av mer
rade regler.

individuellaförebyggande ochSocialt arbete form verksamheteri av
områdetsocialakräver metoder för genomförandet. På detinsatser
kunskapsjukvårdenfinns idag inominte på sätt t.ex. ensomsamma

socialvetenskapligabeprövad erfarenhet.byggd på vetenskap och Den
kommitforskningen dock inneburit det på flera områdenhar attatt

utvecklas beprövad erfarenhet.en
metoder-och de krav det ställer påbehovet anpassningMen somav

sannolikt socialtjänstensutveckling från tid till påär störreannannas
enskilt fallenskilde innebär det varjeområde. den insatserna iFör att
professio-individen utifrån den kunskap denmåste tillanpassas som
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nella handläggaren besitter. Professionell kunskap ocksåär avgö-av
rande betydelse för framgångsrikt arbete med före-generella ochett
byggande åtgärder.

Att i eller flera lagbestämmelser utfonna för dettaprinciperna påen
detaljerat utredningen skulle verka i riktning.ett sätt motsattanser

Ramlagen därför bäst möjligheter utveckla metoder och arbets-attger
grundas på de professionellas kunskap och erfarenhet.sätt Densom

kritik detta hänseendei anförts vad de generella målstyrandesom avser
paragraferna har fog för ochsig nackdel ramlagstift-är en som en
ningsteknik för med sig enskilda bestämmelser ska utformas. Förnär

överhuvudtaget kunna belysa den problematiken krävs ingåendeatt
studier hur de olika verksamheterna bedrivs vilket inte utredningensav
uppdrag medger. Målstymingsbestämmelsema kommer därför kvar-att
stå med de nackdelar och fördelar konstruktionen innebär.

Sammanfattningsvis utredningen ramlag för social-attanser en
tjänsten övergripande ambitioner och mål för verk-vissasom anger
samheter och samhälletvissa i föredra framför detalj-är attgrupper en
reglering. Omotiverade skillnader landet bör kunna försvinnaöver

tillsyn, uppföljning, utvärdering och offentlig debatt.genom
Socialstyrelsen och länsstyrelserna har roll dettabetydelsefull ien

arbete. Domstolsprövning har, i varje fall den enskilde medborga-ur
perspektiv, bästa garantin för rättssäkerheten.ansettsrens vara

8.3 Särskild reglering Socialbidragetav

Bestämmelserna ekonomisktMitt förslag: lyftsbistånd utom ur so-
särskild lagcialtjänstlagen och regleras i socialbidrag. Dennaen om

lag ska specialreglering socialtjänstlagen.i förhållande tillvara en
Socialbidragshanteringen social-fortsättningsvis delär även aven
tjänstens verksamhet.

Utvecklingen under 1990-talet fler tidi-har inneburit människor änatt
tvingats söka socialbidrag på arbetslöshet. mångagrund Förgare av av

dem det enda skälet till dende söker till socialtjänsten justär sigatt
ekonomiska situationen. Behov råd och stöd, ifråga möj-utöver omav
lighetema till arbete eller utbildning, klararhar de ofta inte. de inteAtt

försörjningsin beror huvudsak arbetsmarknaden.i på förändringar på
Många ungdomar flyktingar haroch återfinns bland dem intesom

fått fotfäste på arbetsmarknaden. kvalificeraDärmed har de inte kunnat
försig arbetslöshetsförsäkring Nedskär-och andra socialförsäkringar.

ningar och förändringar inom dessa och andra välfärdssystem har också
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försörjningm.fl. fått problem med sinensamstående föräldrargjort att
kompenserahar då fåttkompletterande socialbidrag.och behövt Detta

under 90-har alltsåEnskildabegränsningar i andra system. personer
varitutsträckning intesocialbyråema italet tilltvingats somen

förutsedd.
karaktärSocialbidraget mist sinutveckling har gjortDenna att av

beroendelångvarigtekonomiskt stöd. Antalettillfälligt ärpersoner som
föränd-Oberoendeunder l990-talet.har flerdubblatssocialbidrag avav

människor förflerutvecklingen påkonjunkturläget tyder äniringar att
barasocialbidrag, inteberoendesedan kommer10-15 år att vara av

förekonomiskt skyddsnättillfälligt och utanytterstaett mer var-som
generella lös-och därmedtill socialbidragbehov. Alternativaktiga mer

bli alltför kostsamma.försörjningsproblem tordemänniskorspåningar
utveckling intepå grund dennaSocialbidragetsannoliktDet är att av

tidigare.sociala problem Dettakoppling tillhar är en an-somsamma
regleras iochsocialtjänstlagenbör brytasledning till det utatt enur

lag.särskild
hel-det intekommunernakräver inte lag. IHelhetssynen i sig ären

organisation.särskildSocialbidraget hanteras iler ovanligt att en
övrigt soci-Socialbidraget frånför skiljafinns flera skäldetMen att

såvälförespråkatslängeordning sedanalt arbete. Detta är avsomen
utanför Nor-länderverksamhetsföreträdare på området. Iforskare som

frånskiltorganisatorisktSocialbidragetdet också vanligtden ärär att
socialt arbete.övrigt

socialtjänstlagenförhållande tillska alltsåsocialbidrag iLagen om
biståndet. Deavseende det ekonomiskaspecialreglering mate-vara en

ka-Socialbidragetkaraktär rörandebestämmelsemasriella är annanav
socialtjänstlagen. Därbestämmelsernahållna iallmäntraktär deän mer

social-iinsatsenprecisera insatsernasocialtjänstlagen kaninte är
behovskost-antalbidrag.ekonomiskt Förenda, dvs.bidragslagen etten
riksnormensinnehåll nivå bestämtsåvälnader dessutomär genomsom

avseendetkan detbestämmelserna iinförande. Karaktären på anses
fåttSocialbidragetbetydelsefunktion ochavspegla den förändrade som

samhällsutveckling.ändradtill följd enav
välfärd,människorsSocialbidraget idag har förbetydelseDen som

framgågrundtrygghet brister, kan inteförandranär system avanses
förhål-biståndet. Idet ekonomiskalagstiftning reglerarden som nu

denregleringendärför värdelande till medborgarna detär att en-avav
förtydligas.grundskyddskildes till ekonomiskträtt

ansvarsområdesocialnämndenspåverkar inteförändringenMen av-
riktlinjernauppgifterna och de allmännaseende de övergripande som
Handläggningentill uttryck socialtjänstlagen.inledningsvis kommer i

reglerarlikhet med bestämmelsernaSocialbidraget kommer i somav
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vård LVU och vård fallmissbrukare i vissa LVM attav unga av
del socialtjänstens verksamhetsområden. innebärDet attvara en av so-

cialtjänstlagens bestämmelser reglerar handläggning, dokumenta-som
tion och tillsyn ska omfatta socialbidragsverksamheten.även

ocksåDet viktigt framhålla grundläggandede värderingarär att att
gäller för socialtjänstens arbete och kommer till uttryck isom som so-

cialtjänstlagens portalparagraf fortfarande ska giltighet. Därutöveräga
föreslås övergripande bestämmelse målinriktningen fören som anger
lagens tillämpning.

Redan idag de enskilda bestämmelser reglerar det ekono-är som
miska biståndet detaljerade i sin utformning bestämmel-övrigaänmer

i socialtjänstlagen. den bemärkelsenI kommer lagen social-ser om
bidrag inte avvika från gällande bestämmelser. detaljregle-Menatt
ringen kommer öka dennågot i lagen. Förändringen skulle där-att nya
med kunna uppfattas den kommunala älvstyrelsen begränsas.attsom

framförsNär kritik ökad detaljreglering det intressantärmot en
vilka motiv framförs. sällan det fråga förInte just kritikär attsom om
den kommunala självbestämmanderätten inslcränks. Begränsningar i
möjligheterna påverka socialbidragets kostnadsutveckling har varitatt

förde faktorer grund kritik levtSoL kommunergett närmoten av som
Ökadunder ekonomisk i början 90-talet. detaljregleringstor press av

liksom besvärsprövningens omfattning finansieringsmodellemasamt är
härvid områden vållat mycken debatt.som

kommunala självbestämmanderättenDen Visserligen avgörandeär
för socialtjänstens utfonnning, andra aspekter beaktas.måsteävenmen

skaViktigt i Sverige bosatta ha grundtrygghetär näratt personer en
finns ellerinte andra träder in. Socialbidraget och skaärsystem vara

det skyddsnätetekonomiska för medborgarna. betydelse iDessyttersta
detta med all önskvärd tydlighetavseende har blivit uppenbar under 90-
talet.

slutsats för-En detta blir samhällets skyldighet att garanteraattav
sörjning inte ska förifrågasättas utifrån organisatoriska principer vem

Ärska förstå kostnaderna. grundläggande för-det frågasom om en
sörjning ska den enskildes möjligheter inskränkt.på någotinte sätt vara
Med detta naturligtvis bidra-inte socialtjänstens hanteringattmenas av

ska kravlös.get vara
Ett grundläggande försörjningsstöd träda andra möjlighe-ska in när
till försörjning saknas. dess ska den enskilde ha tillInnan inteter rätt

bidrag. Principen upprätthålls idag kravet individuellpågenom en
behovsprövning, väl fyller funktion.sinsom

bestämmelserDe gäller för Socialbidraget föreslås utformassom
rättighetsbestämmelser. Det medför besluten ska kunna över-attsom

klagas förvaltningsbesvär. Europakonventionen ställer också kravsom
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Även denidag osäkert hur långtdetdomstolsprövning. rättenpå ärom
domstolsprövningtillnödvändigt medfår detsträcker sig rättenanses

grundläggandeekonomiskt bistånd. Beslutdet fråga ettnär är omom
förvaltningsbesvär.således kunnaförsörjning börstöd för prövas som
beträffande social-forsörjningsstödetfallet idag medSå ävenär men

denförsörjningsstödet skalikhet mediförsälcringsförmåner tryggasom
enskildes försörjning.

tillförändrasSocialbidragetbestämmelsernabrytaGenom utatt om
arbetet. Fördet socialafor helhetssynen iförutsättningarnaviss del so-

väsentligaekonomiska bedömningamadeinnebär det ärcialbidraget att
andrabehovde fallsociala insatser. Ibehovoberoendeoch avav av

bedömasdeifråga skakan kommasocialbidragsociala insatser än
socialtjänstlagen.reglerna ienligt

ocharbetesocialtformsärskilja insatser ialltidgår inteDet att av
olika åt-betydasocialt arbete kaneffektivtbidrag.ekonomiskt Ett att
bedöm-professionellresultat.samverka för uppnå Engärder måste att

social-motverkas inteolikabehov insatserindividens attning avavav
fördelarkan det innebärasärskild lag. Tvärtom attregleras ibidraget en

förstödekonomisktbehandling och vad attskilja vad ärärut somsom
självförsörjande.bliindividenmotivera att

förockså tillvaratasbörsocialarbetare besitter attkunskapDen som
Är ekonomiskdet endastekonomiska.ochsociala problemskilja ut en

utifrånsocialbidragslagenenligtrationell handläggningfråga blir det en
någonenskilde däremotSöker denbistånd.ekonomisktbehov avav

utifrån sinsocialsekreterarestöd börsocialtjänstensanledningannan
behovet insatser.arbete bedömasocialtkunskap avom

socialbidragslagförslagetsärskilt betonavillUtredningen att enom
hureller styrningrekommendationforminnebär någoninte avav

utifrånmåsteVarje kommunsitt arbete.organiserakommunerna ska
verksamhetsfonnema.lokala förutsättningarnasina anpassa

vil-ifrågasannolikt uppståkommerGränsdragningsproblem att om
insatser.möjligagrund för bedömningentillska liggaken lag avsom

åsidosätts.hjälpenskildes behovdeninnebäradet får inteMen att av
densåarbetetorganiserasocialnämndens attdetYtterst attär ansvar

denkommerbesittersocialsekreteraresocialt arbetekunskap i en-som
offentligiverksamhetermed andrasamverkanskilde tillgodo. Genom

denbörmetoderarbetetsutveckla det sociala ävenochregi attgenom
förstärkas.självständigt livlevamöjligheterenskildes ettatt

behandlas isocialbidraglagenutformningenDen närmare omav
kapitel
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Äldreomsorg medicinskochsocial8.4 -

omsorg

regler isamordna vissabehovfinnsbedömning:Min Det attett
HSL försjukvårdslagenochoch hälso- attsocialtjänstlagen SoL

funk-ochäldreförlagregleringsamladtydligarefå omsorgeraven
strukturolikaprincipielltoch HSLSamtidigt har SoLtionshindrade.
särskildfordrarden riktningenförändring ikonstruktion.och En en

förförutsättningarskapaskyndsamtangelägetDet är attöversyn.
medicinska insatser.ochsocialadokumentation avgemensam

ochstruktursocialtjänstlagensuppdragtill mittanslutning överI att se
följerbl.a.behovetdirektiven översynkonstruktion attnoterar avav en

ochsocialtjänstmellantydligdrablivit svårare gränsdet har attatt en
funktionshindrade.äldre och vissasjukvård iochhälso- omsorgen om

såvälireglerasverksamhetenförhållandendeDet styrattnoteras som
kandet intesjukvårdlagen,ochhälso- attsocialtjänstlagen mensom
fal-enskildadettillämplighet imellan lagamaslinjetydligdras någon

let.
förutsätt-deanledninghaftdärförhar övervägaUtredningen att
problemvilkadelade lagregleringen,för dengäller samtningar som
följandedenflera Iberör målgrupper.Problemenmedför.dennasom

äldreomsorgsperspektiv.problemendockanalysen illustreras ettur

äldreomsorgVad är

iblandÄldreomsorg användsbegrepp. Detentydigt ettingetär som
enligtregleringeniäldreforfor de socialauttryck insatser rymssom
olikaförbegreppsamlandeocksåsocialtjänstlagen. detMen är ett

frå-dåäldre. Detriktas till ärvård ochforminsatser i somomsorgav
socialasåvälindividinriktade insatser,ochbåde allmänna samtgan om

alltblir äldreomsorgbetydelseMed dennamedicinska insatser.som
ochavanceradsjukhemsvård tillochhemhjälp, boendestödifrån mera

vård.geriatriskakutsjukvården ochmedicinsk vård inomspecialiserad
vik-formslutenpoliklinisk ochspecialiserad sjukvård iFörvisso är

äldreomsorgdock begreppetanvändsäldre. det fortsattaför mångatig I
äldre itilllämnasmedicinska insatserför de sociala ochenbart som

Medboendeform.särskilds.k.boende eller iordinärtderas hem, i en
ochkommunendelatfor äldreomsorgendenna betydelse är ansvaret av

läkarinsatser,delsförPrimärvårdenprimärvård.landstingets svarar
med kommu-träffatsavtalinteboende,hemsjukvård i ordinärtdels om

delA19-1630Socialtjänst8
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för denna se avsnitt 10.6, medan kommunen förattnen svara svarar
övriga sjukvårdsinsatser.

Äldreomsorgen8.4.1 verksamhet, två lagaren-

Äldreomsorgen verksamhet reglerasär två lagar, social-en som av
tjänstlagen SoL och hälso- och sjukvårdslagen HSL. samlaAtt reg-
leringen äldreomsorg i särskild vård- och omsorgslag dockav en reser

rad frågor.en
ochSoL HSL bygger på radikalt olika regelsystem. Beslut insat-om

enligt SoL myndighetsbeslut socialnämnden, eller tjänste-ärser av av
på delegation nämnden. Regleringenmän hälso- och sjukvårdenav av

bygger på mått professionellt och här finns ocksåett stort ettav ansvar
kompletterande regelverk rörande de professionellas tjänsteansvar Lag

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS.om
I det följande belyses vad den delade lagregleringen betyder för äld-

reomsorgen.

Medicinska och sociala insatser flyter samman

Insatser lämnas enligt socialtjänstlagen regleromfattas försom av
myndighetsutövning och lagensi bistånd. Medicinskameningutgör
insatser med utgångspunkt från professionella bedömningarges av
läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Bistånd kan vara
serviceinsatser såsom städning, matlagning/matdistribution, inköp,-
klädvård, etc.,
omsorgsinsatser såsom hjälp med personlig hygien, och avkläd-på--
ning, bäddning, ochmatning aktivering.

Medicinska kaninsatser vara
medicin, injektioner, syrgasbehandling, särbehandling,att ge om--

läggning, etc.,
omvårdnadsinsatser såsom hjälp med personlig hygien, på- och av--
klädning, bäddning, matning jämför omsorgsinsatser ovan.etc.

Vissa insatser i äldreomsorgen kan alltså socialaantingentyper av vara
omsorgsinsatser eller medicinska omvårdnadsinsatser. hjälp medDen
personlig hygien eller på- och avklädning för ärsom person enen
social omsorgsinsats kan för med viss skada eller sjukdomen person en

medicinsk insats. handlarDet i det fallet medvara senare om en person
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särskildmedhjälpen måstesärskilt medicinskt problem därett ges
hänsyn vårdtagarens medicinskatill situation.

karaktärmedicinsksocial ellerHuruvida hjälpinsatsviss ären av
tidenockså varierafrån kankan tillvariera överperson person, men
ellersocialomsorg/omvårdnadhos och Om är ensamma person.en

bety-har"akademisk" fråga denbaramedicinsk insats inteär utanen
ifrågaden formella hanteringenför ansvarsfrågan, fördelse samt om

behövasig kanm.m. och för hur insatsen ibeslut, dokumentation,
utföras.

medicinska in-och behov andramed omvårdnadsbehovtaktI att av
med vissaökar förstärks problemetenskilda vårdtagarehos attsatser

medicinsksocial tillövergår fråninsatser attatt om-omsorg varavara
vårdnad.

SoL och HSLenligtBaspersonalen arbetar

vårdbiträden.undersköterskor ochäldreomsorgenBaspersonalen i är
deBeslutmedicinska uppgifter.socialasåledes såvälutförDe omsom

befatt-olikaregelfattas imedicinska insatsernasociala respektive av
bas-Huruvidaarbetsledning.underutförsningshavare, gemensammen

lagstiftningvilkentydlig information enligtnormalt fårpersonalen om
Å det kanskesidan harbedöma. andrasker svårtinsats är attsom en

Menavgörande betydelse för hur insatsenoftast heller någoninte ges.
frånoch uppgift övergårförändrasbehovvårdtagares attenom en -
basper-medicinsk- självklartdet intetillsocial insats är attenvara en

förändring.dennamedvetnasonalen blir om
drabbasutförs enskilduppgift ochfelgårOm något när av enen en

utförtfrågan personalennaturligtvisskada uppkommeretc. somom
vilketenligtmedvetenhaft och varituppgiften tydligt uppdragett om

bä-ocksåden fråganharförlängningenregelsystem den utförs. Isom
tillanslutningtillsynsfunktionen iskall förring på envem som svara

sådan uppgift.

Ledningsansvar

led-delat. IäldreomsorgenkommunalaLedningsansvaret för den är
finnasskall enligt § HSLsjukvårdsinsatser 29för hälso- ochningen en

hälso- ochverksamhetschef enbartforverksamhetschef. Ansvaret avser
skaEnligt 24 § HSLför äldreomsorgen.och samlatsjukvård ansvar

medicinsktsärskiltsjuksköterska medfinnasdet vidare ett ansvaren
förord-kap §och enligt 2 5enligt nämnda lagrumMAS. MAS har
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ningen 1998:1513 yrkesansvar på hälso- och sjukvårdens områdeom
FYHS för vissa uppgifter normalt tillkommer verksam-ansvar som
hetschef inom hälso- och sjukvården. Funktionen dockMASsom avser
inte operationell ledning.

För socialtjänstinsatser äldreomsorgeni finns inga lagreglerade krav
på ledningsfunktioner.

deladeDen lagregleringen innebär möjlig och ofta förekom-en
mande delad ledning det i praktiken verksamhet.ärav som en

Dubbel eller delad dokumentation

äldreomsorgenI finns skilda krav på handläggning och dokumentation
beslut sociala och medicinska insatser. och doku-Utredningav om

mentation ärenden bistånd enligt SoL skall ske enligt reglerna iav om
50 och 51-52 SoL. Dokumentation skall utvisa beslut och åtgärder

vidtas i ärendet faktiska omständigheter och händelsersamtsom av
Ävenbetydelse. genomgörandet insats ska dokumenteras. Denav en

enskilde bör hållas underrättad de journalanteckningar och övrigaom
anteckningar förs honom.som om

Vad gäller hälso- och sjukvårdsinsatser skall dokumentation ske en-
ligt patientjoumallagen. En patientjournal skall innehålla de uppgifter

behövs för god och säker vård bl.a.patienten. skallDensom en av
innehålla väsentliga uppgifter bakgrunden till uppgiftvården,om om
ställd diagnos och anledning till betydande åtgärder liksommera
väsentliga uppgifter vidtagna och planerade Uppgifteråtgärder.om om
vilken information lämnats till patienten skall också nedtecknas isom

patienjoumal. sjukvården finnsI alltså detaljerade krav på atten mer
löpande joumalanteckning åtgärder skall föras.om

För många vårdtagare inom äldreomsorgen finns således både en
socialtjänstakt och patientjournal. Vid de boendefonnersärskildaen

tidigare kallats sjukhem det dock inte ovanligt all löpandeär attsom
journalföring sker i patientjoumalen och alla insatser då redovisasatt

medicinsk omvårdnad. hanteraAtt dokumentationen på detta sättsom
saknar dock lagstöd.

Det bör också ansvarssynpunkt finns skillnader i kra-noteras att ur
på dokumentation i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Per-ven

sonals skyldighet föra patientjournal särskilt reglerad ipatient-att är
joumallagen.
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Sekretessregler

Sekretessreglergällersjukvårdensocialtjänsten och hälso- ochbådeFör
förhållanden. Lag-personligaenskildsskydd för uppgiftertill som rr

reglema helt parallella.är
Ädelreformen kommunaladenkonstateradessamband medI att

verksam-tillhörsekretesshänseendeoch sjukvården ihälso- samma
lig-syfterefonnenssocialtjänsten. Ikommunalahetsområde densom

slag.skildaverksamheterfrågadet inte äratt avomger

lagstiftningenochDe enskilda

fåhan kandet viktigtäldreomsorgenskild med behov attärFör aven
professionellkontinuitetsäkerhet ochmedvård och perso-avomsorg,

inteviktiga,deti sigochVårdenbehövs. ärdennal, när omsorgen
säkraförregelverket viktigtSamtidigt attomkring.regelverket ärrunt

ochvårdenskildesden omsorg.
medi-insatsersäkert tydligt vissa ärdetenskildamånga attFör är

fly-och dendelade lagregleringendensociala. Menandracinska och
lagstruktu-skildautifrån de grundenimellan insatserna,tande gränsen

förstå.de flestaförrimligen svårt attärrema,
möjlighethar enskildesocialtjänsten den attdetI systemetena

utförs, viabeslut och innan insatsmedsambandhävda isin rätt en
andraenskildes detimedan den systemetbeslut, rättöverklagande av

insatssedanhuvudsak först kansjukvården i prövasochhälso- en
sjukvårdensochanmälan till Hälso-fel, viagårutförts och något

patientnämnden.tillHSAN elleransvarsnämnd
vårdinblandade iolikaflera professionersjukvårdenochhälso- ärI

falletkompetens. Dettaoch ärrollerhar olikaomvårdnad.och Dessa
enskildedendärkommunala äldreomsorgen möterdenockså i men

rollerprofessionellaskildayrkesutövaredessutom utöver agerarsom
beroendeenskildeoch uppdrag. Den ärutifrån grunden olikai system

denförsvårtrimligenDetsamverka på bradessa kan ärsätt.ettattav
olikaochrollerde olikaförstå skillnaden ienskilde systernatt som

ochhar verkaraktörer

Avgifter

bestäm-enligtavgifterkansocialtjänstlagenenligt tas utinsatserFör
omvårdnad fårochservicehjälp hemmet,iSoL. Förmelserna i 35 §

be-kommunenregleravgifter enligt deskäligakommunen ta ut som
självkostnad. Av-kommunensöverstigafår inteAvgifternastämmer.
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gifterna för nämnda insatser och boendet får, tillsammans med avgifter
i 26 § HSL, inte uppgå till så belopp enskildedenett stortsom attavses

inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov.
För insatser enligt fårHSL vårdavgifter enligt grundertas ut som

kommunen bestämmer. Men i 26 finns§ HSL regler medför etta som
högkostnadsskydd för närvarande innebär sådana vårdavgifterattsom
får med högst 900 kr under IZ-månadersperiod.tas ut en

Bestämmelserna för avgifter alltså olika för socialtjänsten respek-är
hälso-tive och sjukvården. De oklarheter finns mellansom omsorgs-

insatser enligt SoL och omvårdnadsinsatser enligt HSL med hänsynär
till detta knappast reglering den enskildes synpunkt kanen som ur an-

tillfredsställande.ses

Sammanfattande problem med den delade lagregleringen

bilagaI till detta betänkande4 finns schematisk sammanfattningen av
de förutsättningar och problem med den delade lagregleringen ut-som
redningen här redovisat.

saknasDet för närvarande förutsättningar för enhetligt förett ansvar
äldreomsorgen. finnsProblemen såväl på övergripande nivå viden som
vårdplanering och deni verksamheten.operativa Regleringen deirent
två lagarna HSL och byggerSoL på olika regelsystem och kulturer vil-
ket medför behov och behöver bedömas parallellt för soci-att resurser
ala och medicinska insatser.

vårdplaneringI finns behovet koordinera olika professionellaatt
bedömningar och olika former för beslutsfattande finnsHär ingenetc.
given roll för samordning utifrån helhetssyn. den operativa äldre-Ien

finns regel dagligen behovet koordinera sociala ochattomsorgen som
medicinska insatser. den månI insatserna utförs basper-av gemensam
sonal undersköterskor/vårdbiträden för sociala och medicinska insat-

får arbetsledningen förstå samordningen.ser
Sammanfattningsvis finns följande problem delade lag-med den

regleringen:

Strukturell nivå

Att tillsynen äldreomsorgen parallellt skall utifrånöver tvåutövas0
olika lagar/system, två olika organisationer med helt olikaochav
uppdrag och befogenheter.
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Verksamhetsnivå

flyteromsorg/omvårdnadsinsatsermedicinskasociala ochAtt sam-0
man.

olika lagarenligt tvåfår arbetabaspersonalen äldreomsorgeniAtt0
tydliga gränser.utan

lagregle-verksamhetenmedicinskaför denledningsansvaret ärAtt0
verksam-den socialareglering saknas förmotsvarandemedanrat

endastomfattar"verksamhetscheF enligt HSLförheten, Ansvaret
motsvarande organi-följer oftaverksamheten och intedel enen en

satorisk linje.
socialtjänstaktparallelltskall ske iinsatserdokumentationAtt av0

patientjoumal.och

Individnivå

olikatvåtillgodoses enligtmöjligheterellerden enskildesAtt rätt0
det svårtmedicinska insatser därsociala ochför är attsystem se var

synpunkterenskild vill ha sinadem gårmellan närgränsen man som
beaktade.

skillnader roller,svårt förstå ienskildedet för den systernAtt är att0
olikaenligtpersonalgrupper arbetarmellanoch förhållningssätt som

lagstiftning.
rörande sittdokumentationvill delenskild egetAtt ta avsom0 en

dokumentatio-och koordineradeparallelladelärende måste ta av
ner.

uppbyggdasociala och medicinska insatserföravgiftsreglema ärAtt0
enligt olika principer.

omsorgochvårdlagregleringsamlad8.4.2 En av

regle-aktualiserar frågandelade lagregleringenDen gemensamom en
fåföralternativsociala kanmedicinska och insatser attring ettvaraav

äldre-verksamhet ienhetligsamlad ochtydligare ochtill stånd meren
talatharolika sammanhangNär detta i nämnts, ommanomsorgen.

KommunförbundetSvenskaomsorgslag.till vård- ochmöjligheten en
publi-förbundetharfrågan. Delsberörthar våren 1999 i två rapporter

ochvårdsamlad lagdiskussionsunderlag med titeln "Enettcerat om
äldreberedningsKommunförbundetsdels har frågan berörts iomsorg",

Äldres ZOOO-talet".införvård och"Vår framtid.slutrapport omsorg
ochsocialasamlad regleringKommunförbundetSvenska avser en
siktpålösninglagstiftningmedicinska insatser i som engemensamen
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och förordar samtidig hela detöversyn regelverk gälleren av som
landstingens och kommunernas vård och Utöver socialtjänst-omsorg.
lagen och hälso- och sjukvårdslagen tänker Kommunförbundet då ock-
så på lagen stöd och service till funktionshindradevissa LSS.om

Utredningen har i detta avsnitt redovisat problemen med den dubbla
regleringen för sociala och medicinska insatser äldreomsorgs-ettur
perspektiv. Den dubbla regleringen har dock betydelse för social-även
tjänstens stöd till andra målgrupper, förstai hand stödet till fysiskt och
psykiskt funktionshindrade, till missbrukare.samt

En samlad lagreglering äldreomsorgen och eventuell vårdav annan
och aktualiserar rad olika frågor det inte varit möjligtomsorg en som
eller rimligt belysa eller inomatt föröverväga mitt uppdrag. Detramen
gäller bl.a. vilket det grundläggande för vård- ochsystemet en om-
sorgslag bör det möjligt fåär ochatt tvärveten-vara, om en gemensam
skaplig grundsyn på verksamheten, hur sociala respektive medicinska
insatser bör regleras, möjligheter till integrerat ikvalitets-arbeteett
utvecklingsfrågor och sådan lag bör omfatta garanterade rättig-om en
heter eller i vilken utsträckning sådana rättigheter bör regleras, samt

frågorövriga rörande enskildas rättssäkerhet.
Utredningen har särskilt uppmärksammat behovet skyndsamav en

möjligheternaöversyn till dokumentation sociala ochav gemensam av
medicinska insatser, framför allt till i särskilda boenden. Dettapersoner

viktigt både från Verksamhetssynpunktär och med hänsyn till förut-
sättningarna för samordning social och medicinsk tillsyn,en av som
utredningen återkommer till i kapitel 13.

Även det finns tydliga problem i den delade regleringen blirom
utredningens slutsats, densamma Svenska Kommunförbundets, attsom
frågan eventuell Vård- och omsorgslag för samlad regleringom en en

sociala och medicinska insatser så komplex den fordrarärav att en
samtidig regelverkenöversyn i socialtjänstlagen och hälso- ochav
sjukvårdslagen, med tillhörande övrigt regelverk. harRegeringen i ett

sammanhang uttryck för hälso-annat och sjukvårdslagstif-gett att
tningen bör syftei få till ståndöver överskådlig, samladattses en mer
och patientfokuserad lagstiftning på området. behov finnsDe inomsom
äldreomsorgen har sin givna plats i sådan översyn.en
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socialbidragLag9 om

följande:innebärsocialbidragLagenMitt förslag: om
samlas irådgivningstöd ochekonomisktBestämmelser enom0

lag.
socialtjänstlagen.förhållande tillspecialreglering iDet är en

delfortsättningsvishandläggningSocialbidragets ävenär aven
socialtjänsten.

social-reglerargenerelltbestämmelserSocialtjänstlagens som0
Socialbidraget.gällaskaverksamheter äventjänstens

lageniinledningsvisskasyfteSocialbidragets ensomanges0
portalparagraf.socialtjänstlagenstillkomplettering

socialbidragsbestämmel-särregleraförmotiveringenallmänna attDen
kapitelbehandlatshar ikonstruktionlagensdenoch nyaserna

liggergrundtankardebetonautredningenvillInledningsvis att som
samhälleVårtfortfarande står sig.socialtjänstreformbakom 1980 års
uttrycktill ikommitvärderingaroch degrunddemokratiskvilar på som

Socialbidra-portalparagraf gäller alltjämt.inledandesocialtjänstlagens
värderingardessamedborgarna förförfunktionviktig attfyllerget en
offentligasdetRegeringsformens principerupprätthållas.ska kunna om

samhällsom-allagällerlevnadsförhållandenför medborgarnasansvar
vill levavälfärdsstat videnoch kännetecknarråden

tider. Detallagällt iöverlevnad harmedmänniskorsförEtt ansvar
huma-försthistorisk tidunderutveckladesoffentligas ensomansvar

kommu-borgerligatill deövergåsedanförfrån kyrkanhjälpnitär att
be-därmedborgarnaalltid hanteratsstödetNaturligen har näranerna.

dagensförstärkts iytterligareharsynliga.blivit Dethoven synsättet
välfärd.för medborgarnaskommunaltmed utökatsamhälle ett ansvar

försörjninggrundläggandesäkerställaförKommunernas att enansvar
därför bestå.skaför medborgarna

vissatillkomstsocialtjänstlagensvid attgrundläggande tankeEn var
motverkasochbeaktasskulleproblemsociala och akuta ge-gruppers

socialtochsamhällsarbeteochsamhällsplanering ettförebyggandenom
hänseendenågotinnebär inte iSocialbidragetsärregleringarbete. En av
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förändring det förebyggande arbetets betydelse. detTvärtomen ärav
utredningens förhoppning socialbidragets särreglering ska innebäraatt

bestämmelserna leder till rationellatt handläggning för tillgodoseatten
behov ekonomiskt tillskott. Betydelsen det sociala arbetet andraiav av
avseenden bör därmed framstå tydligare regleringen isom genom
socialtjänstlagen.

särskiljaAtt forminsatser i socialt arbete och ekonomiskt bidragav
går inte alltid eftersom båda insatsernagöra i vissa enskilda fall för-att

samverka för hjälpautsätts den enskilde. Gränsdragningsproblematt
kommer alltid uppstå. Men samverkan med andra verksam-att genom
heter offentligi regi och utvecklande det sociala arbetets metoderav
kan dessa svårigheter begränsas.

förtydligaFör regleringen grundläggande ekono-att att ettavser
miskt stöd bör den benämning oftast används i dagligt tal ävensom
gälla i fråga den rättsliga regleringen för stödet. innebärDet attom
ekonomiskt bistånd formi försörjningsstöd eller bistånd iav annan
form behov för tillgodose grundläggande försörjningattsom avser en
ska benämnas socialbidrag.

Om utredningens förslag till socialbidragslag genomförs behövsny
redaktionella ändringar ske i socialtjänstlagen flertaliäven ettmen
andra lagar. Utredningen har dock inte någon genomgångnärmareort
eller sammanställning erforderliga ändringar kan ifråga.kommaav som
När det gäller behov Övergångsbestämmelser har vid tidigare lag-av
ändringar föreskrivits den lag ska tillämpas gäller vid den tidatt som

ansökan korn in till kommunen. Något skäl föreslåattsom en annan
ordning för tillämpningen den lagen föreligger inte.av nya

l Arbetslinj en

Mitt förslag: enskildesDen efter förmågasinattansvar genom ar-
bete, utbildning eller motsvarande för försörjningsin skasvara vara

förutsättning för till socialbidrag.rättenen

Arbetslinjen begrepp underär år kommit användas iett attsom senare
olika sammanhang för betona den enskildes för sin försörj-att ansvar
ning. enskildeDen ska söka arbete eller delta i olika kompetenshöj ande
åtgärder. Kravet kan också skärpas det fråga ungdomarsnär är rättom
till stöd det ställs villkor praktiktjänstgöring ellerattgenom om annan
arbetslik sysselsättning. Men möjligheten besluta stödäven attom om
med vissa villkor regleras i socialtjänstlagen har arbetskravetnumera

tidigare gällt för alla arbetsföra.även
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ellerarbetet intehan söktde fall den enskilde inte kunnat VisaI att
läm-bidrag intedet harkunnat goda grunder för underlåtapåvisa att

ocksåförtydligadesenskildes för försörjningsinDennats. ge-ansvar
ochsocialtjänstlagennuvarande 6 §de förändringar gjorts isomnom

det konstateratsförst dåkraft alltsåträdde i i januari 1998. Det ärsom
samhälletsbehovsjälv kan tillgodose sinaden enskilde inteatt som

kan komma ifråga.insatser
därförde årensocialtjänsten underKritik har riktats attsenastemot
fall varitförsörjning i vissaenskildes förmåga tilldenbedömningen av

fårständigtdeuppleversöker socialbidragalltför Vissa attsnäv. som
dettauppfattar den sökandeNaturligenifrågasätta.sina behov ettsom

dåliganklagelse förfalloch i vissakränkande tvång även ar-som en
upplevsintekraven många gångerfusk. Eftersombetsmoral eller som

ochsocialförlorar individenlivssituationendenrelevanta i statusegna
social-långvarigtgäller detta deminstsocial identitet. Inte ärsom
social-meduppfattamänniskor kan sinabidragsberoende. Hur möten
i inter-socialbidrag, finns illustreratde sökertjänsten, minstinte när

161.marginalen SOU 1998:vjuboken På
fall letthar vissaindividuell behovsbedömning ikrav påLagens en

tillkomst. In-avsedd vid dessintelagentill tillämpning som varaven
ochärendenbehandlakräver kompetensdividuella bedömningar att

nödvändiga be-professionellt Kraftiga ochbemöta sökande på sätt.ett
orimligaställthar gångeralla områden mångasamhälletssparingar på

biståndsansökningar.handläggaskadekrav på tjänstemänäven som
ständigtbehovför sökande få sinadet kanLika svårt attenvarasom
Social-avslag.handläggareför motiveraifrågasatta kan det attenvara

tillsocialt arbete ocksåyrkeskunskap måstesekreterarens anpassasom
soci-form politiska riktlinjeriförutsättningarnade kommunala omav

Metodut-ekonomiska förutsättningarna.och debedrivandealtjänstens
ocksåharkommunernaveckling kan delvis förbättra detta. Men ett an-

deninnebärska arbeta på attför de anställda kunna sättettatt somsvar
effektivtpå sätt.socialt ska tillvarataskunskap de besitter i arbete ett

försörjningenskildassäkerställa närSocialbidragets funktion är att
möjligheterandrafastställakunnaandra möjligheter saknas. För attatt

Sökerutredas.förhållandenenskildes individuellasaknas måste den en
sökandenfrågahandläggarensocialbidrag måstearbetslös omperson

Ävenarbetsförmedlingen.han eller hon besöktälv sökt arbete och om
blirtillgångar,möjligheter till egenförsörjning,andra t.ex. egnagenom

undersocialbidraglämnafrågadel utredningen. Blir det att enomen av
skäl skaarbetsmarknadsmässigaberoendelängre tid enbart na-av
utredas ånyosjälvförsörjandeblienskildes viljaturligtvis inte den att

be-viktigtdetdetta sammanhangutbetalningstillfálle.vid I attvarje är
denmedtillsammanssocialsekreteraren hardet atttona ansvar som
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enskilde och i samverkan med arbetsförmedlingen planera för åter-en
gång till arbetslivet och möjligheten till självförsörjning.

Är det fråga sökande endast har tillfälligt behov eko-om en som av
nomiskt stöd måste den enskildes behov ekonomiskt stöd utredasav
såväl vad gäller behovet möjligheterna själv kunna tillgodoseattsom
dem med tillgångar eller med hjälp andra offentliga stödfor-egna av

Socialsekreterarens kunskap offentliga förmåner möjliggör imer. om
dessa situationer den enskildes behov kanske kan tillgodoses påatt
något Socialsekreterarens ekonomiska råd kan därmed fåsätt.annat
avgörande betydelse.

Socialbidragets karaktär det skyddsnätet för människorsytterstaav
behov försörjning innebär således alltid ifrågasättande denettav av
enskildes möjligheter till egenförsörjning formantingen någongenom

arbete eller tillgångar. enskildes viktigt.Den ärav genom egna ansvar
Historiskt har möjligheten försörjningtill inneburitalltid någonsett

fonn sysselsättning formi arbete i det hushållet eller motav av egna
ersättning från finnsandra. Det inte anledning ifrågasätta dennaatt
grundläggande princip. det hänseendetI det också rättvisefrågaär en
mellan olika medborgares ansträngningar klara Vadsin försörjning.att
det egentligen handlar solidaritet- allas få stöd efter be-är rätt attom
hov också allas skyldighet själv bidra efter förmåga. dennaMotattmen
bakgrund utredningen den enskildes tydligare skaattanser ansvar an-

i lagen. På det kommer den rättsliga regleringen konkre-sättet attges
tisera den innebörd principen redan har.

för denAnsvaret ska bedöma till socialbidrag föreliggerrättsom om
betydelsefullt arbetslinjen åberopas grund för avslag.är när ettsom

Individuella förutsättningar och möjligheterna arbete, studieratt genom
eller liknande bli självförsörjande måste deingående så inteprövas att
krav ställs på den enskilde orealistiska. Socialnämnden kanärsom
dock inte kräva den enskilde ska genomgå eller börja utbildningatt en

innebär den sökande skuldsätter sig. möjlighetenMenatt att stu-som
dera kan del den individuella planering för dengörs attvara en av som
enskilde ska bli självförsörjande. Inte minst för ungdomar bör utbild-
ning naturlig del sådani planering.vara en en

Socialbidraget innehåller rehabiliterande funktion detatten genom
ska stöd för den enskilde ska återfå möjlighet försörjasinett att attvara
sig själv. Det alltså förhållande gäller idag enligt 6 §är samma som
SoL.

Socialbidraget ska utformas så det stärker henneshans elleratt re-
leva självständigt liv. Men socialbidragshanteringen inne-att ettsurser

fattar inte enbart utbetalning ekonomiskt stöd innefattar ocksåutanav
rådgivning och ekonomisk planering. Möjligheterna samverka såvälatt
internt inom kommunen med andra myndigheter och organisatio-som
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kansamverkansådanhurförsärskilt viktigt. Forrnemadärförär enner
särskildÄven ireglerasSocialbidragettidigare.har belystsske enom

ochindivid-den övrigaiochdet viktigt kompetenslag är att resurser
behovharsocialbidragstagareför detillvarafamiljeomsorgen somtas

välunderstrykassärskiltockså attbörsocial rehabilitering. Det enav
arbetsförmedlingenochförsäkringskassansamverkan medfungerande

tillmöjligheterenskildesdenstärkaförangelägenutomordentligt attär
rehabiliteringssynpunkt.ochegenförsörjning ur

skäliguppnåförSocialbidrag9.2 att

levnadsnivå

medlagenkvarstå ilevnadsnivå skaskäligBegreppetMitt förslag:
nivåbestäm-ochinnehållgällervadharbegreppetinnebördden som

för olika insatser.ning

fördelsuttryck ettlevnadsnivåskäligutvecklats etttidigare ärSom
ii lageninteNivån preciserasinnehållet.pånivåförinnehåll dels en

Menriksnorrn.gällerkostnadspostervissaföravseende än att enannat
Socialbidragetförgällainnehåll skavilketpreciseradärutöver somatt

syfte.dessmotverkaskulle
och kunnaflexibeltdärförmåsteinnebörd anpassasBegreppets vara

dettaTillsamhällsförändringar.olikabehovenskildessåväl dentill som
förskyddsnätetdet tryggaattSocialbidraget ytterstaärkommer att

möjligheterandralämnas förstdärför skaoch närförsörjningenskildas
uttömda.försörjningtill är

förutsättningarnaindividuellaefter deinsatsernaFör att anpassa
bedömningenVidvariera.och nivå kunnainnehållbådealltsåmåste

behovtillfälligtfrågadetbeaktas ettsärskiltockså är avmåste omom
be-tid. Attlängreunderförelegatbehovetellersocialbidrag enom

docksiglåtersocialbidragsberoendeför längreexakt tid ettstämma en
social-varitenskildedensådetkanMånga attgångerinte göras. vara

framstårdärmedochhjälpansökttid fast intebidragsberättigad omen
bidragsberoendetförtidenenbartövervägandenandra somän

betydelsefulla.
tidsocialbidragsberoende övergjortsberäkningamaVid de avsom

Ökade socialbidragframgårvilkettidsvariablerolikahar använts av
46.1999:SOU

levnadsnivåskäligvadindividuella bedömningen ärTill den somav
bostadskostnad. Denskäligvadbedömamöjligheten ärhör attt.ex. som
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kan variera inte bara med hänsyn till bostadsort också med hänsynutan
till den enskildes sociala situation. Skälig bostadskostnad kan också

olika för i olika skeden livet.vara samma person av
För ensamstående medelålders beroende soci-ären person, som av

albidrag, kan högre hyra skälig för Detänen var mera en yngre person.
rimligtär människa flyttatatt hemifrån fårmera en ung som nyss

lägre bostadsstandardacceptera äldreän Ungdomaren en person.
måste flexibla i valet bostadslösning.vara mera av

Detta innebär den individuella behovsbedömningenatt i vissa fall
kan uppfattas åldersrelaterad. Samtidigt får detta inte innebärsom att
alla ungdomar bedöms ha helt lika behov. Hänsyn bör självklartt.ex.

till enskild ungdoms hushållssituation.tas Försörjningsansvar fören
bam bör också ha betydelse för vad skälig bostadskostnad.ärsom
Ifråga ungdomar nyligen flyttat hemifrån framstår det för deom som
flesta säkert främmandeinte den enskilde får kompletterande stödatt
från familjsin för tillgodose behov möbler och hemutrustning.att av

frågaEn diskuterats i många sammanhang ungdomärsom om en
blivit myndig ska ha till socialbidrag förrätt kunna flytta hem-som att

ifrån. Föräldrar har, oaktat myndighetsålder, försörjningsansvarett
enligt reglerna i föräldrabalken, till barn fortfarande går isom gymna-
sieutbildning. Detta bör, enligt utredningens mening, inte tolkas attsom
föräldrarnas för sina barn därefter helt upphör och kommu-attansvar

har för ungdomar kan flytta hemifrån. rimligtatt Detnen äransvar att
föräldrar fortsattvisst för sina barnstar ett etableringansvar som vuxna
och självständiga individer. dettaMen måste samtidigt stå iansvar
rimligt proportion till enskild förälders möjlighet sådantatt ta etten
ansvar.

Risken för ungdomar hamnar i beroende föräldraratt ett av som
starkt hindrar utvecklingen till individ bör också beaktas. Re-en vuxen
geringsrätten har i domar utvecklat frågannärmare ungdomars rättom
till socialbidrag för bostadskostnader och därvid lagt särskild vikt vid

det RÅfråga ungdomars bostadsförhållandenatt ref.1997 79.var om
När riksnonnen infördes år 1998 innebar detta antal kommu-att ett

tidigare tillämpat särskild ungdomsnonn fick höja sin soci-ner som en
albidragsnonn för ungdomar. Vid kontakter utredningen haft medsom
företrädare för olika kommuner har den synpunkten framkommit att
riksnonnen relativtär för för andrasett änmera gynnsam unga vuxna

Diskussion har skett med visst beaktande detta ochvuxna. ovan av av
situationen för många ungdomaratt får behov socialbidrag försom av

sin försörjning annorlunda denär gäller för dem liteän ärsom som
äldre och blir beroende socialbidrag.av

Socialstyrelsen 1998 Effekter ändrade socialbidrag, 35.av s
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särskildföreslåberedd attutredningen intedetta attTrots är en
Även varierar.socialbidragbehovungdomarsinförs.ungdomsnonn av

försörjningsstödetlagregleringennuvarandedenDet utrymme avsom
detförtillfyllest attbehov börindividuellahänsyn tillatt ta ansesger

utifrånsocialbidragtillungdomsbedöma rättmöjligtska ävenattvara
ungdomarsmångaförSannolikhetenlevnadsnivå. attskäligbegreppet

kunnabörkorttidskaraktärsocialbidragsberoende kan envaravara av
behovsbedömning.individuellsådanvidbeaktasdel det ensomav

kanungdomförlevnadsnivåskäligvadbedömer ärNär ensomman
ungdomarförsituationenmedjämförelsefrånbortseheller inteman

studerarellerlönerlågamed relativtarbetepåförsörjer sig somsom
egenförsörjning.möjligtillincitamentoch vikten att engeav

bakgrundtolkasalltsåmåstelevnadsnivå motskälig avBegreppet
ochSocialbidragetförgällerövergripande principerna somde som

socialtjänstlagensbestämmelserna iinledandedeuttryck itillkommit
ocksåprinciperViktiga ärsocialbidrag.portalparagraf och lagen om

tillförarbetenavalfrihet. Iochsjälvbestämmanderättenskildesden
mellanmåsteavvägning görasuttaladessocialtjänstlag att1980 års en

kommu-Delagen.konstruktioneniinde olika intressen vägts avsom
ellerföravgörande annatbli ettdärför intekan ensamtnala resurserna

kommu-tillämpningenkommerindirektställningstagande. Men genom
depåverkasställningstagandepolitiskaandra attochriktlinjer avnala

social-konsekvenslogiskDettaförutsättningarna. ärekonomiska aven
utformning.änstlagens

gälltsigoch föriavgöranden,sinaockså iharRegeringsrätten som
olikamellanavvägningslagit fastsocialbidrag, attandra insatser än en

hänsynsta-inkluderarfall vilketenskilt ettvarjeimåste görasintressen
det intebedömerUtredningenkommunaladetillgande resurserna.

begreppetpreciseralagstiftningsåtgärder ytterligaremöjligt att genom
konflikterna attinbyggda utanmildra deförlevnadsnivåskälig att

framförprioriterasnågot intresse ett annat.
detSocialbidraget yt-ärsammanhangeti är attbetonaViktigt att
ochförsörjningtill attmöjlighetertill andraförhållandeskyddet itersta

alltid måstetillbestämmaskanbehovsprövade insatsernivåden som
lämnasaldrigheller utankanBidragtill detta.med hänsynutformas

förkunnatvad han attenskilde gjortdenklarläggaförutredning attatt
bestäm-detta är attKonsekvensenförsörjningsbrist.lösa sinsjälv av

till vadmed hänsynalltid måstenivån görasden skäliga somningen av
insatser.möjligaandratillförhållandeförsvarbart ikan anses

förlevnadsnivånskäligadendetinnebärdelsocialbidragets attFör
frånbortsettprincipiförsörjninggrundläggandesäkerställaatt en -

nivåden motsvararhögreböraldrig änförsörjningsbörda somvara-
socialbidragetsstudieutredningenshar. Ilåginkomsttagarevad omen
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utveckling under 1990 talet SOU 1999:46 har olika lagts tillnivåer
grund för beräkna socialbidragsberoendet. individuell bedöm-att En
ning kan dock alltid medföra från huvudprincipen.avsteg

Även den enskildes för försörjningsin har betydelse för vadansvar
kan skälig nivå för försörjning. Socialbidraget skaantassom vara en

syfta till vidmakthålla eller återställa möjligheterna till självförsörj-att
ning. Därtill kommer socialbidragsprövningen avhålleri sig mångaatt
människor från söka socialbidrag.att

För vissa med behov socialbidrag har dock såprövningen storaav
nackdelar den motverkar dess syfte. Bl.a. Alternativutredningen föratt
utökat brukarinflytande inom socialtjänsten har föreslagit obligato-en
risk arbetslöshetsförsäkring för lösa individers försörjningsproblematt
och förebygga massfattigdom och kommunalt godtycke. generellEn
statlig arbetslöshetsförsäkring för alla arbetssökande från första dagen,

också förslag lyfts framär i diskussionsunderlag utarbetatett ettsom av
Svenska Kommunförbundet

Redan vid tillkomsten 1980 års socialtjänstlag fanns förslagettav
införa allmänt försörjningsstöd benämnt socialförsäkrings-att ettom

tillägg. olikaAv skäl korn dock förlaget inte genomföras. Fråganatt om
allmän arbetslöshetsförsäkring i betydelsen generellt försörj-etten av

ningsstöd likt socialförsäkringsfönnånema har under utredningstiden
föremålvarit för diskussion. Utredningen fördelarna deninser väl ur

enskildes perspektiv också reform detta slag kräverattmen en av
omfattande Utredningen kommer inte behandlanärmare attresurser.
frågan eftersom den ligger utanför uppdraget.

Utredningens slutsats därmed begreppet skälig levnadsnivåär att
ska kvarstå. Preciseringar och förändringar kommer ständigt skeatt av
begreppets innebörd vilket naturligt med hänsyn till förändradeär
individuella behov och krav på till ändradeinsatsernaatt anpassa
samhällsförhållanden.

Det viktigt i socialbidragsbedömningen beakta barnensär att även
Ökadeförhållanden. delbetänkandetI socialbidrag liksom flera andra

socialbidragets utveckling framkommer fler be-alltrapporter ärattom
roende under längre tider socialbidrag för sin försörjning. Inte minstav
de ensamstående föräldrarnas behov socialbidrag har dettaiav sam-
manhang uppmärksammats. Socialbidragets karaktär tillfälligt stödav
har tidigare konstaterats i betänkandet därför förändras.kommit attsom
Bedömningen socialbidrag kortpå sikt kan generellt innebärasettav en

restriktiv bedömning på längre sikt måste andraäven övervä-mer men
ganden Särskilt gäller detta barnfamiljer.göras. Dålig ekonomi och

2 Svenska Kommunförbundet 1999, värdigtEtt forsörjningssystem -
Socialbidraget återvändsgränd.i en
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ökafåroch påfrestningarnaarbetslöshet drabbar barnenäven anses
utredasdärför särskiltbehov börlängre bidragstidema blir. närBarnets

gäl-bidragsberoende. Dettafamiljer med långvarigtdet frågaär ettom
social-helt beroendede familjer för försörjningler såväl sin är avsom

till-ekonomisktuppbärfamiljer kontinuerligtbidrag de ettsom som
inne-försörjningen. Dettaden grundläggandeskott för klara synsättatt

med lång-barnfamiljerförbehovsbedömningbär inte generösen mer
behovsbedöm-individuellmedsocialbidragsberoende. Menvarigt en

särskild hänsynbörtill socialbidraggrund förning tarätten mansom
kandär desituationerbästa kräver i sådanatill vad barnets meranses

för andra bam.normaltvad kanänutsatta anses varasom
föräldrarallt flerhar vittnat vän-Flera frivilligorganisationer attom

kläderformunderhåll ifå bidrag till barnensförder sig till dem att av
kon-artikel i FN:sframhålla 3anledningfinnsoch Det att attannat.

socialtjänstlagen.delrättigheterbarnetsventionen även är en avnuom
medkompletteratsportalparagrafen1997/98 harSedan årsskiftet att
lagänd-tillanslutningRegeringen har isärskilt ska beaktas.barns bästa
grundabarn måstebeslutringen3 varjesärskilt betonat rör ettatt som

för barnet.vad bäst just detbedömningsig på ärsomomen
förverkliga FN:sbehandlar strategi förpropositionenI attensom

Sverige målsättningenrättigheter i ärkonvention barnets attangesom
beslutsfat-alltska finnas med idess intentionerochkonventionenatt

därföroch landsting ska inrättatande barn. Kommuner systemrörsom
kommunalabästa förverkligas i dethur barnensföljaför kunnaatt ar-

samhälletför skydd isärskilt barnensmedSocialtjänstenbetet. ansvar
arbete. Menutgångspunkt för sittdettahar alltid haft ensom

idagtillmätsbetydelse konventionendenbetonavillutredningen att
social-särskilt vidställning beaktasskabarnensinnebäräven att

bidragsprövningen.

nivåinnehåll ochSocialbidragets9.3

behovden itillSocialbidrag ska lämnas ärMitt förslag: avsom
grundläggandebehovekonomiskt stöd tillgodose sinaför att av en

de kost-omfattarförsörjninggrundläggandeförsörjning. En
ändringenmed denförsörjningsstödetnadsposter idag ingår i attsom

övrigtSocialbidrag ska itandvårdakut upphör.begränsningen till

3 1997/98: 124Prop
4 1997/982182Prop
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lämnas för behov normala vardagsutgifter inte för in-som avser men
vård- och behandlingskaraktär.satser av

När det gäller ekonomiskt stöd i form socialbidrag måste det be-av
vilket innehåll bidragetstämmas ska ha och vilken nivå ska gälla.som

Grundläggande för Socialbidraget det lämnas vid behov.är Vissaatt
grundläggande behov har i nuvarande lag angivits kostnadspostersom
och ingår försörjningsstödet.i förstaDet i hand fråga nödvändigaär om
vardagsutgifter vilka schabloniserats efterutgå riksnonn.att en

Därutöver finns antal kostnadsposter de nödvän-ett ävensom avser
diga vardagsutgifter inte ingår i riksnonnen. Ersättningsnivånmen som
för dessa utgår istället från den faktiska kostnaden socialbidragmen
kan bara lämnas för den del den faktiska kostnaden kan antasav som
skälig. Orsaken till detta bl.a. kostnader för bostäder ochär att t.ex. ar-
betsresor varierar mellan olika kommuner landet.i därför nöd-Det är
vändigt vid bedömningen till socialbidrag ha underlagatt rätten ettav

belyser bostadkostnaderna på Detta gäller kostnaderorten. ävensom
för arbetsresor inom olika regioner.

Även i andra hänseenden finns det kostnader varierar i olikasom
delar landet och därför särskilt bör beaktas med hänsyn tillav som
detta. riksnorrnEn kan aldrig bli tillförlitligt mått på skälig levnads-ett
nivå i dessa fall.

detNär gäller socialbidragets innehåll och nivåbestämning ska det
inte förändras förhållandei till vad gäller idag för försörjningsstö-som
det, med undantag gäller tandvården. för detPrincipemaett som nuva-
rande försörjningsstödets utformning framgår regeringens proposi-av
tionen 1997/981124 avsnitt 8.6-7.

,

Tandvård

Ansökningar ekonomiskt bistånd till tandvård och bedömningenom av
vilken omfattning och kostnad ska godtas för detta ständigtifrå-ärsom
gakommande hos socialnämndema. Ofta det frågaär personerom som
skjutit behov tandvård alltför länge på grund knappa ekono-upp av av
miska Följden detta har blivit eftersatt tandvård oftaresurser. av en som
kräver omfattande insatser till höga kostnader. Biståndshandläggaren
ställs ofta inför beslutssituationer med svåra avväganden där den en-
skildes behov ekonomisk planering och allmän hushållsrådgivning iav
ekonomiska frågor betydelse.är storav

denFör enskilde däremot det istället fråga behov liktär ettom som
de medicinska borde omfattas försäkringsskydd.ettav
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in-för mångainförtstandvårdsreformenregler harNya somgenom
brukarför-förFöreträdaretandvård blir eftersatt.nebär behovetatt av

KommunförbundetSvenskafackliga ochbunden, de organisationerna
därförbörreformenEffekternaframhållit detta.till utredningenhar av

hos detandvårdsbehovetutifrånoch särskiltutvärderas somgrupper
andra.ekonomihar änsämreen

Är undersocialbidragberoendevaritfrågadet avperson somom en
tandvård motive-akutförsocialbidragbehovlång tid kan änannatav

tand-förstödekonomisktbehovdäremotGäller ansökningen avras.
be-tillfälligaharändåinkomstermed lågatillvård sommenpersonen

tillgodoses på sättbehovet kunna t.ex.bör annatsocialbidraghov av
medlikhetdock iTandvårdavbetalningsplan ärupprättas.att engenom

kost-därmed skaochför allagällerbehovsjukvårdhälso- och ett som
försörjning.grundläggandetandvård ingå inadsposten en

behovbidragssökande hardenbedömttandläkareNär att aven
läm-skasocialbidragomfattningvilkenfrågan itandvård uppkommer
lik-tandvården. Iförskälig kostnadvad kanoch vara enansessomnas

skaallmänhetsocialbidragets nivå iför ut-gällervadhet med som
bekostakunnakanlåginkomsttagarevadgångspunkten antasenvara

själv.

övrigtiSocialbidrag

nödvän-bedömtsbehovspostemaangivnade lageniUtöver somsom
kostnaderandrafinns detförsörjninggrundläggande ävenfördiga en

likaförekommerangelägna intebehovska täcka är men somsomsom
de kanvilkalagen räknaihushållningen. Attdagligaofta i den upp

möjlighe-önskvärd begränsningickeochriskinnebär avenenvara
tillgodose enskilda behov.terna att

kansocialbidragtill mot-regleringalltför detaljerad rättenEn av
förutsättningarindividuellaefterbidragetverka behovet att anpassaav

omvärldsförändringarföljdtillanpassningarnödvändigaäven avmen
i vissalämnasdärför kunnaSocialbidrag skaarbetsmetoder.och nya

vadmedsambandharbehovindividuellafall för täcka somatt som
kommakanlivsföring. Insatsergäller för människorsnormalt som

komplette-tlyttningskostnader,till socialbidragifråga för ärrätt t.ex.
behovVidhusgeråd, TV,möbler,nyanskaffningring eller avm.m.av

kostnadspos-specificeradeicke särskiltlagensocialbidrag för dessa i
medkostnadenfaktiskautifrån denbedömastill bidragska rättentema

deldenförkan beviljasendastSocialbidragetden begränsningen avatt
måstesocialbidragsprövningalllikhet medskälig.kostnaden Iärsom

behov.sinatillgodoseförutsättningarden enskildesbeakta attegnaman
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För långvarigt bidragsberoende kan behovet socialbidrag därfören av
framstå angeläget till skillnad från den med begränsat be-ettsom mer
hov socialbidrag och möjligheter självstörre inom tids-vissattav en
period klara sin försörjning.

Socialbidrag vård-lämnas inte för och behandlingsinsatser

Eftersom socialbidrag ska förutgå täcka behovatt som avser en
grundläggande försörjning ska inte behov eller har kopp-som avser en
ling till vård- och behandlingsinsatser enligt lagen socialbi-prövas om

görasdrag. ställetI ska den prövningen enligt socialtjänstlagen.
denI mån enskild söker ekonomiskt bidrag till kostnader för vården

eller behandling ska ansökan dock socialnämnden enligtprövas av so-
cialtjänstlagen och inte enligt reglerna lageni socialbidrag.om

Även det i vissa fall kan hävdas behandling för alko-att t.ex.om en
holmissbruk kan ha avgörande betydelse för den enskilde ska kunnaatt
återgå till normalt liv och därmed bli självförsörjandeett det inteär
fråga sådana behov kan uppfattas förnormal utgiftom attsom som en

försöijningen. ställetI det frågatrygga insatser ha anknyt-är om som
ning till möjligheten bedriva effektivt socialt arbete för enskildeatt ett
eller Vilka insatser då kan komma ifråga bedömningärgrupper. som en

ska ske med professionell utgångspunkt frågai socialtsom en om ar-
bete.

biståndAtt i form vård och behandling ska enligt social-prövasav
tjänstlagen naturligt. Mindre självklar kanär mellan social-gränsen
tjänstlagen och lagen socialbidrag enskild före-ärom vara om en som
mål för vård och behandling söker ekonomiskt bidrag sambandi med
vården/behandlingen.

En grundregel bör då ekonomiskt bidrag till kostnaderattvara av
ordinär karaktär för barn och ungdom föremål för vård och be-ärsom
handling ska enligt lagen socialbidrag.prövas alltsåAvgörande blirom

det fråga sådana utgifter vidär sedvanlig bedömningom om som en av
skullebamfamiljs behov ekonomiskt tillskott ha enligtprövatsen av

socialbidragslagen. bedömningenDen bör också gälla för föräldrars
behov socialbidrag har anknytning till barnet fak-denävenav som om
tiska vården för tillfället åligger annan.

För får behandling för missbruk bör bedömningent.ex.vuxna som
ekonomiskt bidrag beroende vad behovetett och denav vara av avser

enskildes ekonomiska situation. behovDe ingår i grundläg-som en
gande försäljning ska enligt reglerna i lagen socialbidrag.prövas Iom
den mån ansökan ekonomiskt bistånd inte grundläggandeen om avser
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till sådantskabehandlingochkopplad till vård rättförsörjning ärutan
socialtjänstlagen.enligt reglerna ibistånd prövas

funktionshindradeochSocialbidrag till äldre

levaförförutsättningarnafunktionshindrade ettattmångaFör är nor-
fall dessadehjälpmedel. Iförkostnaderförknippade medmalt liv

hän-enskildestödfonner densärskilda ärkostnader inte ersätts genom
tillgodoseskanför behovetkostnadernaintetill socialtjänstenvisad om

falldessaenskilde iför den ärKommunenspå något sätt.annat ansvar
medsambandsådantkostnaden harhävdasdet kantydligt inte attom

huvudman.åvilardetbehandlingvård och att annan
denÄr förnödvändigbedömskostnaden attfallet ochså inte som

jämförligdärmeddeltaarbeta eller ikunnafunktionshindrade ska sys-
socialbidrag.lämnasocialnämndenbörselsättning

Vuxenutbildningdelbetänkandehar i sittKunskapslyftskommittén
uppstårsvårigheterbehandlat del de1999:39alla SOUför somaven

svårighetersådanaExempel påstudera.skafunktionshindrade somnär
tillmöjligheterfunktionshindradesgälla förkangenerellt sett anses

hör-ochdövatolk föroch finansieringtillgångsysselsättning är, av
andraochhjälpmedelbehov olikatill litteratur,selskadade, tillgång av
funk-förmöjligtsysselsättningformerolikaFörinsatser. göraatt av

kanhuvudmänmellan desamordningkrävstionshindrade somen
Socialtjänstenåtgärder finansieras.nödvändigaifråga ochkomma att

innebäraoch det kanför detta attävenhar ytterstaett ansvar
ifråga.kommakantill socialbidragsocialnämnden måste rättpröva om

iförvärvsverk-framförallt desocialbidragtill ärförMålgruppen rätt
ekonomisktbehovotillräcklig pension skamedäldreålder. För avsam

lagdenenligtförsörjninggrundläggande prövasför klaratillskott att en
Behovkapitel 14.föreslås itill äldreförsörjningsstöd avsomom

undantagsfall.endast idärför förekommaskasocialbidrag i övrigt
till-förhemtjänstform attitill insatserfrågadetNär rättär avom

inriktadeoch behov motservicekaraktärgodose behov person-merav
elleräldreförboendesärskiltformomvårdnad eller insats ilig av

ifråga.kommasocialbidragsprövningfunktionshindrade ska inte en
fall dendesocialtjänstlagen. IenligtskaBehov insatser prövas en-av

behövliga in-tillgodoseotillräckliga för kunnaskildes tillgångar attär
skaenskilde intedensåutformas attska kommunens taxorsatser egna
för-syftelevnadsnivå. Iskälig attuppnåsocialbidrag förbehöva att en

förhål-iförutsättningarekonomiskaenskilde pensionärensdenbättra
avgiftsut-ochBoende-föreslåravgiftsuttagetkommunaladenlande till
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redningen i sitt betänkande Bo Betala SOU bl.a.1999:33tryggt- rätt
utökad möjlighet få avgiften omprövad.atten

Övriga bestämmelser avseende Socialbidraget

Socialbidragslagen innehåller också bestämmelser reglerar möjlig-som
heterna för kommunerna begära ungdomar uppbär social-att att som
bidrag ska delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Likaså
regleras lageni förutsättningarna för återkrav utgivet socialbidrag.av
Utredningens förslag särskild lag socialbidrag innebär inteom en om
någon förändring dessa bestämmelsers materiella innehåll.av

9.4 Några särskilda frågor rörande

socialbidrag

Under utredningstiden har vid kommunbesök och skrivelsergenom
inkommit och överlämnats till utredningen flertal frågorettsom upp-

kommit Äventill socialbidrag i olikarör rätten situationer. detsom om
inte varit möjligt för utredningen analysera och förslaglämna tillatt
lösning framställda frågeställningar vill utredningen ändå lyfta framav
de tillämpningssvårigheter idag förekommer vid bedömningensom av

till socialbidrag. belysesFörst frågeställningarnarätt och i de fall
utredningen kommentarer från utredningens sidaatt äranser
motiverade de sist i avsnittet.görs

Inledningsvis frågadet huruvida fått ideelltär ettom en person som
skadestånd kan nekas socialbidrag med hänsyn till dennes försörj-att
ning kan de medel erhållits skadestånd.tryggas igenom som

Skadeståndsrätten skiljer mellan ekonomisk och ideell skada. Det
ekonomiska skadeståndet ska kompensera den skadelidande för eko-
nomiska förluster med anledning skadan. ideella skadeståndetDetav
ska kompensera den skadelidande dels för sådan förlust inte ellersom
endast med svårighet går bevisa och dels för skada inteatt är attsom
betrakta ekonomisk.som

Lagstiftarens syfte med det ideella skadeståndet bl.a. denär att att ge
skadelidande upprättelse för den förnedrande och kränkande be-
handling eller oförrätt skadehandlingen Frågan har bl.a.utgör.som
uppmärksammats i betänkandet förErsättning kränkningen brottgenom
SOU 1992:84 och Skadeståndi på grund brott SOUsenare av
1998:40. I juni lämnade1999 regeringen förslag5 till riksdagenett

5Prop 1998/99: 139
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till deskadeståndetideelladetsärskildinnebär regleringvilket aven
tvångssteriliserade.

vidbeaktasbörtillgångarutsträckning barnsgäller vilkendet iNär
uppmärk-harförsörjningsstödtillhushållsbedömningen rättettav
kravtill deförhållandesvårigheter iföreliggerdet somsammats att

förvalt-ochredovisninggällervaduppställerfallföräldrabalken i vissa
ändamålvilkafrågadettillgångar. Ytterstomyndigas ärning omenav

iska kunnatillgångaromyndiga barns tasförkan attaccepterassom
anspråk.

skyl-harföräldrarnainnebärbestämmelserFöräldrabalkens att en
föribalkenocksåfinns attBestämmelserbam.sinaförsörjadighet att
falldeeller iförmyndareFörtillgångar.barnsomyndigaskydda enen
tillgäller attförvaltare attellerförordnats ettutsettsgod seansvarman

eller hennesför hansanvändsomfattningskäligmedel iomyndigesden
användsintemedelövrigt. Deeller iutbildninguppehälle, nytta som

påplaceras sätt.ändamål ska tryggtför dessa ett
defall begränsasmedel kan i vissaomyndigasFörvaltningen avav

särskiltellergåva,förvärvuppställts vid testamentevillkor ett avsom
pensionssparande. Detellerförsäkringvidförrnånstagarförordnande

detsådantuppställande attvillkorets ärförformeninnebärakan att
denförmöjlighet attpartenbådabindercivilrättsligt utanparter ena

utomstå-ocksåVillkoren gäller motförutsättningarna.ändraensidigt
åtkomligafalldärför i intevissamedel kanomyndigesende. Den vara

föreskrivitsdetändamålför något änrealiserbara annateller somsom
förmögenhetsöverföringen.förvillkor

social-problem iåterkommandeständigtårenEtt annat genom
erhållaegenföretagareförmöjligheterna attbidragshandläggningen är
försörj-tillmöjligheternadesituationervissa närsocialbidrag i egna

inriktatsutökade satsningarårensotillräckliga. De Senastening somär
bl.a.nyföretagandeochegenföretagareunderlätta förpå genomatt

alltidbedömningsproblemtill delettstarta-eget-bidrag har att som
deuppmärksammatshar attSärskiltomfattning.ökatförekommit i

denbeaktarrörelse intesyftebeviljatsbidrag i att starta egenensom
denblirdettaKonsekvensen attförsörjningsbörda.enskildes somav

blirförsörjningskyldighetharochföretagarestöd försärskiltuppbär ett
tilloftadärifrågasätts rättenskälolikasocialtjänsten. Avhänvisad till

socialbidrag.
eftersomfalldessaiockså kommunernaiuppkommerProblem

bi-inriktatindividuelltmöjligheternakommunallagen begränsar att ge
problemetuppmärksammatSocialstyrelsen harnäringsidkare.drag till

lösasproblem kanförevarandeifrågasattoch därvid en an-genomom
kansocialbidragbestämmelser ellerkommunallagenstillpassning om

själv.till företagarenintevid behovfamiljtill företagarenslämnas men
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Vidare ifrågasätter Socialstyrelsen rättsläget sådant lag-är attom en
ändring krävs för socialbidrag till företagare skaatt möjligt.vara

Ett antal problem har också lyfts fram har samband med densom
formella handläggningen avseende möjligheterna beslutangripaatt ett

Ävenenligt nuvarande 6 socialtjänstlagen.§ andra svårigheter medg
koppling till paragraf har uppmärksammats.samma

Med anledning ovanstående frågeställningar vill utredningenav
framhålla socialbidragsprövningen syftaratt till prövning i varjeen
enskilt fall utifrån de individuella behov föreligger. Kommunensom
har också för medborgarnaett innebär de i akutaattansvar som
situationer skyldiga bistå enskilda.är att

i lagstiftningAtt precisera de situationer kan uppstå i tillämp-som
ningen låter sig inte alltid det ankommergöras på kommuner ochutan
domstolar i varje enskilt fall ställning.att Genom dessa ställnings-ta
taganden kommer vägledning för underlätta den framtidaatt attges
tillämpningen. Detta innebär de svårigheter framförts vad gälleratt som
möjligheten ideellt skadestånd elleratt barns till-att tagenom genom
gångar i anspråk för försörjning bakgrundenatt trygga är att moten ses

Socialbidraget det skyddsnätetatt förär försörjning.yttersta
flestaDe människor försöker med kraft lösa sina ekonomiskastor

problem och först inga andra möjligheter föreliggernär till försörjning
kan socialbidrag komma ifråga. För principen för socialbidrag skaatt
upprätthållas de sitt förgentemot klara försörj-gör sinyttersta attsom
ning kan det inte uppfattas rimligt tillgångar ska skyddas ochattsom
inte avräknas det sedvanliga vidär prövningen.som

Men socialbidragsbedömning innebär också individuellatten en
bedömning måste göras.

För vissa bedömningar måste det individuella vidgas efter-synsättet
förutsättningarna avviker från det normalt förekommer isom som en

socialbidragshantering. behovsprövningEn i sådan vidgat perspek-ett
tiv förutsätter dock det bland de flesta i samhället uppfattasatt som
legitimt. Mot bakgrund detta kan det ifrågasättas det ideella ska-av om
deståndet ska användas för tillgodose behov grundläggandeatt av en
försörjning. Frågan hur det ideella skadeståndet ska behandlas iom
olika avseenden har upprepade gånger lyfts fram och bör eventuellt
därför vad gäller socialbidragshandläggningäven utredas i särskild
ordning för få enhetlig tillämpning.att en

Vad gäller barns tillgångar måste särskilt beaktas deras medelatt
inte kan i anspråk för familjens försörjningtas däremot för barnetsmen
uppehälle enligt föräldrabalkens bestämmelser. Därutöver kan som
angivits vissa villkor uppställts vid överförandet barnensovan som av
tillgångar hinder. Socialstyrelsen harett i sina allmänna rådvara
SOSFS 1998:11 rekommenderatnärmare vilka ställningstaganden
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kan ligga till grund för bedömning det fråga beho-när ärsom atten om
kan tillgodoses påvet dvs. tillgångar.sättannat genom egna
Enligt utredningens mening finns det inte skäl för andragöraatt

ställningstaganden ifråga barnets tillgångar det för deän görom som
Det vill i längre tidsperspektiv kan finnassäga det anled-ettvuxnas.

ning barns tillgångar i anspråk föräven tillgodoseatt ta barnets be-att
hov det kan aldrig bli fråga använda den omyndiges medelattmen om
för hushållsgemensamma kostnader.

Utredningens uppfattning dock frågan har sådana konsek-är att
för bl.a. förvaltningen omyndigas tillgångar och möjlig-venser av

heterna realisera omyndigas tillgångar för denatt har till-storasom
gångar förhållandei till dem med mindre, kanske åtkomligamen mer
besparingar, frågan bör beredas i sammanhang vadatt störreett än
utredningens uppdrag medger.

det gäller företagaresNär möjlighet erhålla bidrag till försörj-att ett
ning medger inte tiden för uppdraget utredningen kan be-att närmare
döma de konsekvenser kommunallagens bestämmelser har försom

Överhuvudtagetfrågan till socialbidrag. kan konstaterasrätt denattom
ändrade arbetsmarknaden med struktur bl.a. vad gälleren annan egen-
företagande och olika stödformer för dessa så komplicerad harochär
beröring med många fler trygghetssystem Socialbidraget varför detän
bör hanteras i sammanhang denna utredning.änett annat

Slutligen gällande svårigheterna tillämpningvid den nuvarandeav
6 § socialtjänstlagen så kommer de försvinna med utredningensattg
förslag till lag socialbidrag och reviderad socialtjänstlag.ny om en

9.5 Handläggnings- och
dokumentationsbestämmelser

Mitt förslag: frågaI handläggning och fatta besluträtt attom om
socialbidrag ska nuvarande bestämmelser socialtjänstlagen tilläm-i

Beslut socialbidrag överklagas förvaltningsbesvär.pas. om genom

Utredningen har inte funnit problem förändringarmotiverar i densom
formella handläggningen socialbidragsärenden. Därför föreslås attav

regler idag gäller för handläggningen det ekonomiskasamma som av
biståndet fortsättningsvis skaäven gälla för socialbidragshanteringen.
Däremot har många synpunkter framförts behovet ettom av ser-mer
viceinriktat förhållningssätt de bidragssökande. kom-Dettagentemot
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i avsnitt 10.5menteras närmare det sociala arbetet. Vidare disku-om
i avsnitt 7.6 betydelsenteras organisation och arbetsmetoder.av

Beslut socialbidrag ska kunna överklagas förvaltnings-om genom
besvär. Skälen för detta framgår under avsnitt 8.3.ovan

9.6 Ekonomiska konsekvenser

Inledningsvis kan konstateras socialbidragets karaktär med indivi-att
duell behovsprövning i ledersig till återhållsamhet med kostnaderna.
Förslaget socialbidragslag förändrar inte detta.om en

Gällande rättspraxis, och hur den kan utvecklas, avgörande förär
vilka kostnadskonsekvenser särskild lag socialbidrag får. Försla-en om

utökade till förvaltningsbesvärgets rätt skiljer förhållandei till nuläget
på slutgiltligt beslut i förvaltningsdomstol och direkt kostnadsansvar.
Ett sådant förhållande brukar leda till kostnader drivsattanses upp.
Utredningen medger det kan föreligga sådan risk.att en

Utredningen förutsätter dock den rättspraxis utvecklas vidatt som
förvaltningsdomstolama, med de motiveringar utredningen läm-som

ska innebära det rimliga kommunalekonomiska hänsyn.att tas Härnar,
har tidigare också hänvisats till Regeringsrätten i sina avgörandenatt
har slagit fast i den avvägning i varje enskilt fallatt måste görassom
mellan olika intressen, så kommunernas sådantär intresse.ettresurser
Det utredningens uppfattningär kommunalekonomiska restriktioneratt
fortsättningsvis ska in i det enskilda fallet.vägas

Det utredningens bedömningär kostnaderna för socialbidrag inteatt
kommer öka till följd det utökade rättighetsinslaget.att av

Det särskilt viktigt med restriktivär hållning det gäller social-nären
bidrag till Med tanke på ungdomar i dessaattunga personer. samman-
hang bör sådanär restriktivitetstor leda till kostnadernaatten gmpp, en
för socialbidragen minskar.

Den nuvarande bestämmelsen försörjningsstöd för akut tandvårdom
ändras till socialbidrag ska möjligt få föratt tandvårdatt ävenvara som
inte akut på de villkorär gäller för socialbidraget. Potentiellt ochsom
på kort sikt kan denna ändring medföra ökade kostnader för kommu-

På lång sikt bör förändringen istället kunna leda till sänkta kost-nerna.
nader, eftersom nonnal tandvård rimligen förebygger omfattandemer
tandskador kan få akut karaktär.som

Det också utredningens bedömningär belastningen vid domsto-att
lama inte kommer öka och därmed kommer inte helleratt kostnaderna
vid dessa öka.att

Sammantaget det utredningens bedömningär förslaget till Lagatt
socialbidrag inte medför några ökade kostnader.om
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10 Socialtjänstlagen

Inriktning10. l

målsty-Min bedömning: Socialtjänstlagens ramlagskaraktär och de
rande bestämmelserna består. kommunernaI utformas socialtjänsten
och till lokala förutsättningar vilket främjar såväl kvalitet ianpassas

effektivtinsatserna utnyttjande offentliga Sär-ettsom resurser.av
skilt därför vid val bety-viktigt det insats allaär sammanvägaattav

sådan,delsefulla omständigheter såsom insatsens lämplighet som
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insat-

enskildes önskemål.densamtser

Ändringarna i socialtjänstlagen följande.Mitt innebärförslag:

ha till stöd och hjälp, behandling, vårdEnskilda ska service,rätt
och omsorg.

möjlighet överklaga beslut för-Individens enligt lagen formiatt
förska densamma individers behovvaltningsbesvär allavar av

socialtjänstlagen.socialt stöd enligt
införs reglerar skyldighetbestämmelse kommunensEn somny

vårdar närstående.stödja dematt som
ska rubrik för i lagenLagen redigeras och därigenom införs en ny
befintliga gäller specificerade indivi-redan bestämmelser som

duella insatser.
syfteSärskilda metodutveckling istimulansmedel förbör avsättas

enskildastärka iserviceinriktat förhållningssättatt ett gentemot
det sociala arbetet.

Utredningens socialtjänst-uppdrag omfattar helainte översynen av
lagens lagenstillämpning frågor. dessaendast vissa En ärutan av
struktur och vilken formkonstruktion. Särskilt betydelsefullt är av

utredningsarbetet harrättsskydd ska den enskilde. Igaranterassom
tillemellertid frågor har anknytningmånga andra väcktsäven upp-som

draget och syftar till förbättringar socialtjänsten.som av
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tillI det här behandlas de uppgifter direkt hänför sigavsnittet som
utredningsuppdraget ochockså de har sådan betydelse an-men som
knytning sammanhanget.till uppdraget det förutsätter analys iatt en

olikainnebär de synpunkter framförts till utredningen iDet inte att som
där-sammanhang bedömts oväsentliga eller mindre viktiga mensom

har anknytningen till utredningsuppdraget varitemot svagare.
uppgifterSocialtjänstlagen ska alltså reglera socialnämndens i sam-

tillomfattning undantaget behov ekonomiskt stödtidigarema som av
föreslagna social-grundläggande försörjning regleras i denen som

innebär detbidragslagen. förhållande till nuvarande socialtjänstlagI att
grundläg-försörjningsstödet 6 b § och det ekonomiska stödet för en

§ korn-försörjning regleras bistånd form 6gande i gsom som annan
omfattas socialbidragslagen.attmer av

kanenskildaEkonomiskt stöd till vård- och behandlingsinsatser som
Även be-ansöka ska det bedömas enligt socialtjänstlagen. om enom

socialnämn-handlings- eller vårdinsats åligger huvudman ären annan
medansökan. det kanden skyldig motiveratMenprövaatt av-en vara

dendärför tillgodoses huvudman. Kanslag behovet kanatt av en annan
detenskildes behov ändå tillgodoses har kommuneninte yttersta an-

enskildes behov Prövningenoch måste den stöd. rättprövasvaret avav
enligttill ske enligt socialtjänstlagen och inteekonomiskt stöd ska då

lagen socialbidrag.om
behandlats ikan bli aktuella har ocksågränsdragningarDe som

sammanhangetföregående socialbidraget. betydelse ikapitel Stor ärom
särskilt boendeform hjälp hemmet ochi fråga i iinsatseratt avom

Avgifternaavgifterna för dessabestämmer kommunerna själva insatser.
förhållandenenskildes ekonomiskaska därvid anpassade till denvara

ska uppkomma.så behov socialbidrag inteatt av
goda lev-alltså verka för individersSocialtjänstens uppgifter är att

service,för enskildas behovnadsförhållanden och omsorg,svara av
hellerstöd vård och ska förändras. Inteupplysningar, råd och intesamt

förändring avsedd vad gäller arbetet med denågon sär-är somgrupper
och ungdo-reglerar barnskilt lyfts fram i lagen och som omsorg om

missbrukare.funktionshindrade åtgärder för Deäldre och samtmar,
alltsåför arbete de-grundläggande förutsättningarna socialtjänstens är

föreslår.med de preciseringar visamma som nu
kapitletförslag, utredningen iFörutom de presenterarsom senare

loppkräver de ändringar gjorts i socialtjänstlagen under årens attsom
före-rubrik kommerlagen redigeras innebär bl.a.Det attatt enom. ny

lagenredan reglerade inledningsvis islås för de insatser idag ärsom
andrahar tydligare inriktning på individuella insatser änmen som en

skaövergripande förutsättningar för det sociala arbetet. Därutövermer
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de paragrafer idag betecknas enbartmed medersättasetc.som ca,
ett nummer.

Detta innebär med enstaka undantag kommer den nuvarandeatt
socialtjänstlagens bestämmelser sifferbeteclming. Ut-att annanen
redningen föreslår däremot inte socialtjänstlag nytrycketten ny men av
lagen behövs. Konsekvensen detta det gäller tillämpningennärav av
lagen dock begränsad eftersom de materiella bestämmelsemasär
lydelse inte ändrats i utsträckning vad framgår dettaänannan som av
kapitel och kapiteli 9 socialbidraget.om

Sammanfattningsvis innebär ovanstående lagens karaktäratt ensom
ramlag består. Utredningen föreslår därmed särskild förinte lag atten
reglera verksamheten äldreomsorgen.inom

syfteI stärka individinriktat socialt arbete medatt ett störreettmer
inslag serviceinriktning betonas betydelsen det sociala metod-av av
utvecklingsarbetet.

Vidare kommer kommunernas skyldigheter bistå de anhörigaatt
vårdar funktionshindrade, sjuka eller äldre anhöriga tillävensom men

andra målgrupper för socialtjänstens insatser förtydligas.att
tudelade för hemsjukvårdenDet fortfarande problem.är ettansvar

Det angeläget tydliga incitament tillskapas för utvecklingär att somen
innebär samlat för hemsjukvård.ett mera ansvar

fungerandeEn klagomålshantering inom socialtjänsten viktig så-är
väl för kvalitetsutveckling rättssäkerhetssynpunkt för densom ur en-
skilde komplement tillviktigt den formella överklagaett rätten attsom
beslut. angelägenhet för kommunernaDetta och fordrar förär närva-en
rande särskild lagreglering.ingen

skabeslut bistånd kunnaKommunens den för för-överklagas iom
valtningsbesvär gällande ordningen.

bistånd reglerasDet bistånd bistånd6 f § ochannatsomsom nu
till vård och behandlingsinsatser omfattas bistånd i annansom nu av
form 6 § kommer biståndsparagraf. Därmedregleras allmäniattg en
kommer preciseringen till form hjälp i hemmet ochinsats irättenav av
särskilda boendeforrner upphöra.att

enskildeDen ska alltså enligt lagen till individuell insatsha rätt en
behov detta föreligger kanoch detta inte tillgodoses pånär annatav
Målsättningen enligt skasätt. nuvarande lagstiftning den enskildeär ett

uppnå skälig levnadsnivå. Utredningens förslag innebär inte någonen
förändring begreppet.av

Tillsynen socialtjänsten och frågor har anknytning tillöver som
finansieringen socialtjänsten kommer behandlas kapiteli 13.attav

Ändringar i socialtjänstlagen kräver följdändringarvissa igörsatt
flertal andra författningar hänvisar till års socialtjänstlag.1980ett som

Det har dock inte möjligtvarit inom för utredningens arbeteatt ramen
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fullständig genomgång alla författningar berörsgöra en av som av
följdändringar. arbetet får därför bered-Det under den fortsattagöras
ningen förslaget.av

Behovet Övergångsbestämmelser måste likhet med behoviav av
följdändringar, under den fortsatta ärendet.beredningenövervägas av

10.2 enskildes till biståndDen rätt

Mitt Socialtjänstlagen ska innehålla bestämmelseförslag: en som
den enskilde har behov vårdstöd och hjälp, service, ochger som av

tillgodo-och behandling till bistånd inte behovet kanrättomsorg om
på sätt.annatses

fåDetta avsnitt har utgångspunkt den enskildes förutsättningar attsom
och väl avvägd från stärker hansrättvis insats socialtjänstenen som

eller hennes möjligheter leva liv.att ett gott
anförts föregående enskildesSom i avsnitt ska regleringen denav

till bistånd form olika allmänt inne-i insatser enligt lagen harätt ettav
håll angivande vilka kan fråga. dettainsatser komma i Iutan av som

vill enskildesavsnitt utredningen motivera varför den rättssä-närmare
kerhet förvaltnings-kräver möjlighet till domstolsprövning formi av

frånbesvär. till del kommer utgå denDet innebär avsnittetatt stor att
enskildes förhållande väl ha varittill kommunerna. det kunde likaMen
landstinget valt läggaeller statlig myndighet riksdagen hade atten om

för socialtjänstverksamhetema stället.på någon dessa iansvaret av
frågor rättssäker-Samstämmighet råder kring den enskildesattom

het särskilt betydelsefulla och ska för hur dettaFonnemaär väga tungt.
ska ske till olikavarierar dock kraftigt såväl tid förhållandeiöver som
samhällssektorer.

för medFonnema rättssäkerheten kommer därmed utformas ut-att
gångspunkt efter-i den verklighet för handen. naturligtDettaär ärsom

alla fonner förhållandetför samverkan såväl i samhället isom som
mellan människor innebär hänsynstagande avvägningtill ochett en
mellan olika och viljor.intressen

För socialtjänstens del innebär det enskilds i vissintressenatt enen
frånsituation ställs det politiska intresset utforma socialtjänstenmot att

kommunalt ochperspektiv. det fråga hur riksdagenFrämstett är en om
regeringen vill medborgarnas välfärd utifrånska skyddas natio-att ett
nellt perspektiv. formDe intressemotsättningar dänned uppstår isom

möjligheter påverka och medborgarnas välfärd har i soci-att styraav
altj änstlagen syftei stärka och skydda medborgarna.sammanvägts att
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Socialtjänstlagens portalparagraf sammanfattar väl detta syfte. Men
de inbyggda intressemotsättningama överbryggats.har inte Inte ens

Regeringsrättens domar har kunnat utvecklassådan praxis attgenom en
reglemas tillämpning preciserats och tolkningssvårigheterna minskat

i vissa fall. Ofta har dock detta inneburit den enskildesänannat ett
intressen fått har följdDetta fått till andra intressenöverväga. att argu-

lagens utformning.menterar mot
utredningenFör har gällt finna be-lösning på problemetatt en som

aktar samtliga aspekter lagen uttryck för. dettaSvårighetema isom ger
hänseende uppenbara och utredningen måste hänvisa till vadär som
många gånger tidigare anförts försvaretden egentliga orsaken ellersom
för rådande ordning. Grundlagen har inte tillräckligt tydligt definie-en

kompetensfördelningen vad gäller och kommunens Irat statens ansvar.
förarbetena avsikten med detta kunnaatt är attanges ansvars-anpassa
områdena efter ändrade samhällsförhållanden.

bakgrund detta har utredningens långtMot ambition varit såattav
möjligt överbrygga de fåmotsättningar finns syftei attsom som en

reglering effektiviserar verksamheterna alla perspektiv. bak-Desom ur
omliggande för de uttryckmotiven intresseavvägningar lagensom ger
för har behandlats kapitel ochi 6även ovan

hantering förl0.2.l Rättssäker enskilda

Frågan huruvida socialtjänstlagen ska enskildemöjligheter för denge
kräva behov sökainsats och vid förverkliga dettaävenatt en genom

domstolar har sedan lagensprövning saken i tillkomst ifrågasatts.av
Kritik med dess bestämmelserlagen rättigheter för enskildamot om

förekommit.och målstyrningsparagrafer har nuvarandeAlternativen till
utformning har dock Kommunförbundet har emeller-varit få. Svenska
tid del skrifter analy-i s.k. tvåsitt LIV-projekt publiceratsom en som

socialtjänstlagen och kommunalt perspektiv.LSS-lagen utifrån ettserar
Förslag framförs enskildes ställ-också syftar till stärka denattsom

ning. Inledningsvis kommer därför för för-i detta avsnitt redogörasatt
bundets diskussionsunderlag domstols-och därefter för formerna for
prövningen.

Svenska kommunförbundet 1998 samlad lag vård och omsorgEn Ettom
diskussionsunderlag, 1998 och klagomålshanteringUänstegarantiersamt en-

till ökat medborgarinflytande.väg
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diskussionsunderlagSvenska Kommunförbundets om
klagomålshantering för stärka dentjänstegarantier och att

enskildes ställning

regle-rättsligaKommunförbundets diskussionsunderlag behandlar den
från flera utgångs-omsorgsområdets verksamheterringen vård- ochav

punkter.
utvecklingenförbundetlokaldemolcratisk synpunkt har enligtFrån
målstymingsidankännetecknats åunder det decennietsenaste av ena

detalj-statligandra sidan ökande inslagoch decentralisering och å av
statsbidrag. Atträttighetslagstiftning och riktadebl.a.styrning genom

ochvård-handlingsutrymmeväl tilltagetkommunerna har överett om-
Alla männi-för demokratins funktionssätt.betydelsesorgsområdet har

dessavissadelar livet åtminstoneskor berörs under olika avavav
medborgarnabesluten fattasviktiga politiskaVerksamheter. Om de nära
påverka ochlättare för demKommunförbundettorde det enligt attvara

ifrågasättsfråga. Principielltför snävakänna enengagemang
bakgrundsjälvbestämmandetkommunaladetbegränsningar mot avav

kommunaloch Europakonventionengrundlagsskyddsjälvstyrelsens om
självstyrelse.

reglering byggerrättsligasocialtjänstensfinansiellt perspektiv påEtt
utveckling.erfarenheter 1990-taletstill del på kommunernasstor av

fått vidkännasomsorgsområdet harvård- ochVerksamheterna inom en
tillgängligaöverstigaofta påtagligtutveckling där behoven synts resur-

verksamhetsområdenfleraanspråken har ökat påSamtidigtser. som
Ökandeutgifter.oförändradeeller åtminstonehar krav ställts på sänkta

skolbarnochökade antal äldremed bl.a.anspråk hör mensamman
frånkompensationuppgifter. Ekonomiskvidgadeockså med ochnya

förbundet oftaförändrats har enligtharkommunernasnärstaten ansvar
saknats eller otillräcklig.varit

valfri-information,utveckling ökar kraven påParallellt med denna
blandsärskiltoch medbestämmandehet, kvalitet, delaktighet yngre-

sigförväntaroch skattebetalarnamedborgare. Kommuninvånama att
önskemål.behov ochoch individuellaskalltjänsterna motsvara var ens

diskus-sinaKommunförbundet ibakgrund skisserardennaMot
fåskulleframtidendär kommunerna isionsunderlag utveckling etten

ochvårdbehovtillgodose medborgarnasför såvälutökat att avansvar
inflytande.och Förrättslig trygghetderas behov attavomsorg som

meningförbundetssådan utvecklingskapa förutsättningar för attären
socialtjänstenskommunernas inomsocialtjänstlagen bör ansvarange

preciserasbestämmelserskyldigheter.område form tydliga Lagensi av
harkommuninvånamavadriktlinjer beskriverlokalt kommunalai som
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kva-ochomfattninginnehåll,verksamheternaskräva i frågarätt att om
litet.

denEftersomlaglighetsprövning.Domstolskontrollen utgörs av
tilldärmed begränsasbeslutkommunensrättsliga granskningen av

beslutetsgranskningenopartiskadenlagligheten behöver externa, av
Enligt Kommun-domstolarna.andra instanserlämplighet änprövas av

tillsynbl.a. översåledesbördiskussionsunderlag statensförbundets
patient-utökningochförtydligasverksamhetersocialtjänstens aven

soci-förindividuellt yrkesansvaransvarsområdenämndernas samt ett
yrkesutövarealtjänstens övervägas.

förställning inomenskildes rättsligastärka denFör enatt ramen
skyldighetlänsstyrelsenkan attsocialtjänstlagskyldighetsbaserad ges

laglighetsprövning.upphävtsbesluträttelserfölja genomsomavupp
kommu-föreläggavid vitemöjlighetocksåLänsstyrelserna kan attges

dom.domstolenseftersigtidvissinom rättaattnerna
granskningdomstolskontroll och externVid sidan avannanom

utvecklainitiativpåkommunernakanverksamhet egetkommunernas
ochvård-ställning ienskildesdenstärker omsorgs-instrument som

instru-sådanaframgårdiskussionsunderlagen attverksamheterna. Av
klagomålshantering.ochänstegarantierkan t.ex.ment vara

frågaiutfástelserkommunernasknytstjänstegarantierGenom om
individuell for-tilloch kvalitetomfattninginnehåll,olika tjänsters en

erhållerutfästelserkommunensintetjänstbindelse. Om motsvararen
formikompensation,formindividen någon t.ex.drabbadeden avav

kännedomfår medborgarenpreciseringenavgift. Genomsänkt om so-
tillförhållandekvalitet ibedöma tjänstenskanutbud ochcialtjänstens

förväntningarnakan samtidigtnivån. Kommunerna styrautlovadeden
medborgarnaförbegripligtoch detinnehåll göraolika tjänstemasdepå

Tjänste-det finansiellapåverkas utrymmet.servicehur kommunens av
frånriktaskravförunderlaganvändbartblir ocksågarantiema ett som

utvärderings-underlättardesamtidigthåll kommunenolika mot som
uppföljningsarbetet.och

in-huvudmannen- attklagomålshanteringSyftet med är att genom
verksamheten,ordinariefrån denfriståendeinstans somrätta somen

ochsnabbtklagomål pååtgärdarvid behov ettutreder ochemot,tar -
i kon-uppstårbristerfel ellertill deenkelt skall kunna rättasätt som

kunskaps-viktigminstinteKlagomålmed enskilde.dentakten är en
kvalitet.innehåll ochverksamheternasförbättrakälla för kommunen att

harochdiskussionsunderlagKommunförbundets utgörrapporter
behandling.politiskföremål forvaritinte

9 19-1630SocialtjänstdelA
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Laglighetsprövning

Kommunala beslut gällande socialtjänsten kan domstoli dels iprövas
formen laglighetsprövning enligt kommunallagen 1991:900 delsav

förvaltningsbevär. Laglighetsprövningen form kommunalärsom en av
medborgartalan kommunmedborgaren förvaltnings-irätt attsom ger
domstol hävda sina intressen, exempelvis till likabehandling,rätten

den kommun han medlem i och verksamhetgentemot är till storvars
del finansieras kommunalskatt.genom

enskildesDen möjligheter kontrollera den kommunala själv-att att
styrelsen på rättsenlighet bedöms enligt de kriterierutövas ett sätt som

i kommunallagen. Om besvären bifalls får beslutet upphävasanges men
inte med beslut. grunderersättas De enligt 10 kap 8 §ett annat som
kommunallagen kan åberopas grund för upphäva beslut äratt ettsom
följande:

huruvida beslut tillkommithar lagai ordning,ett
huruvida beslutet hänförligt till den kommunala kompetensen,är

beslutet fattas i enlighet med den beslutandes befogenhet ellerom
beslutet strider lag eller författning.motom

Genom laglighetsprövningen har alltså den enskilde kommunmedlem-
möjlighet överklaga kommunala beslut de direkt beröratt utan attmen

honom eller henne personligen. Syftet med kon-prövningen inteär en
troll lämpligheten enskilti varje fall kontroll politiskadenutanav en av

Ärutifrån de kriterierna.angivna det därför enskil-frågaprocessen om
da rättsanspråk kommunen sker den princip i ställetprövningen imot

förvaltningsbesvär eller på civilprocessuell grund.som
kapAv 10 andra punkten kommunallagen2 § framgår beslutatt ett

förberedande eller verkställande inte får överklagas. Undan-rent artav
ska markera överklagandet ska riktas det beslutandetaget att mot orga-

avgörande och inte effektueringen.nets
enskildeDen vill få kommunalt beslut enligt kom-ett prövatsom

munallagen har iaktta de tider gäller för överklagandet. Enligtatt som
kap10 4 kommunallagen§ innebär det dentiden beräknas utifrånatt

dag då det kommunenpå anslagstavla tillkännagivits protokolletatt
beslutet justerats. Någon skyldighet för kommunen upplysaöver att om

möjligheten till laglighetsprövning föreligger inte.
På socialtjänstens område kan laglighetsprövningen ifrågakomma

för beslut kommunala riktlinjer rättsenliga. Vid deprövaatt ärom om
ändringarna socialtjänstlagen kom delar socialtjänstensenaste attav av

regleras utifrån förutsättningen kommunerna riktlinjeratt genom egna
skulle precisera de insatser skulle kunna komma ifråga, vadt.ex.som
gäller missbrukarvård. Ofta åberopas beslutet strider den kom-att mot
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all-inteverksamhet ärdet gällerförmunala kompetensen att somen
förstödenskildtilllämnasunderstöd utankaraktär,i sinmän t.ex. om

likställig-striderbeslutetfall det hävdas motsärskild lag. dedet Ii att
eftersomolagligtbedömasbeslutet kommakanhetsprincipen att som

enligtlikabehandlasskasituationkommunmedlemmar ialla samma
fast-kommunfullmäktigeoftaGrunden åberopas närkommunallagen.

ocksåbeslut harKommunalakommunala tjänster.föravgifterställer
med lag.stridvarit iavgiftergällt beslutdetundanröjts när somom

Förvaltningsbesvär

innebärkommunallagenenligtlaglighetsprövningenskillnadTill mot
beslutetsbådeförvaltningsbesväranföra attmöjlighetenskildesden att
enskildevad denUtifråndomstolen.lämplighetochlaglighet prövas av

liggaellerändrasskabeslutetförskälanfört attoch kommunen som
inne-medbeslutfattamöjlighetdomstolen ett nytthar attfast annanen

föreliggerprövningenbegränsarkriterierspeciellabörd. Några som
domstols-reglerarförvaltningsprocesslagen,§Enligt 29alltså inte. som
emellertidavgörandefårförvaltningsdomstolama, rättensförfarandet i
domstolendockkanUndantagsvismålet.iyrkasvadgåinte utöver som

stäl-skadettaenskilde. Motför dendet bättretillbeslutayrkandeutan
vil-lag,domstolen enligt 8 §förgällerskyldighetlas den sammasom

såblirmåletska till utrettinnebär attskyldighet rättenken att somse
författningstöd idockfår inteRättenkräver. utanbeskaffenhetdess

utredaförfast prövningenlagt attvidga den parterna genomsomram
detpraktikenpartsbestämda tvisten. I ärutanför denliggernågot som

kanbegränsningarfastställa desvårtgångerdock många att som
ifråga.komma

förmöjlighetenupplysabeslutsittskyldig iKommunen är att om
Denförvaltningsbesvär. rättenbeslutetenskilde fåden prövatatt som

uppfattarenskildeangår. Denbeslutetdock denbaratillkommer som
kommunalafå detmöjlighetbättre attförvaltningsbesvären som en

lämpligheteneftersomoberoende instans ävengranskatbeslutet enav
tillför pröv-kriteriersärskilda rättnågraföreliggeroch det inteprövas

ning.

enskildeför denRättsäkerhet

SvenskaiförslagdeinnebärmeningEnligt utredningens gessom
förökatavseendediskussionsunderlag, utrymmeKommunförbundets

ställningenskildesdenklagomålshantering,kommunal attochriktlinjer
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stärks på förtjänstfullt tillgodoserDet på verlcningsfulltett sätt. sättett
såväl den enskildes intressen den ekonomiska och politiska verk-som
lighetens krav på socialtjänsten. Det alltså värde dessaär stort attav
principer utvecklas för nationell tillämpning. Utredningenen anser
emellertid utformningen de framlagda förslagen bäst sker i kom-att av

efter lokala förutsättningar. Därför kommer här inte lämnasattmunerna
några förslag lagreglering dessa.om av

Frågan de nämnda åtgärderna kan förär tillräckliga attom vara
enskildas rättssäkerhet det gäller stöd och vård- och be-garantera när

handlingsinsatser. Innebär skyldighetsbaserad lag, kommunala rikt-en
linjer och tjänstegarantier väl fungerande uppnåttsavvägningatt en
mellan den enskildes intressen och det offentligas ansvar

Utgångspunkten för all socialtjänstverksamhet den enskildesär att
självbestämmanderätt och inflytande ska beaktas. har kommitDet till
uttryck lagensi portalparagraf och i samband med lagänd-även senare
ringar markerats betydelsefullt 1997/982124 och31 92 .som prop. s.
Individens ställning förhållandei till myndighetens måste därförrutiner
förändras syftei för medverkan och inflytande hand-att iutrymmege
läggningen. Möjligheten påverka och delaktig iatt ärvara processen
nämligen väsentlig betydelse för insatsen ska bli effektiv. Dettaattav

allmän utveckling gällerär all offentlig verksamhet. vidareI etten som
perspektiv det fråga vilken maktär ska till medborgarna iom som ges
syfte uppnå detta.att

Konsekvensen detta den enskilde ska tilldelasär att störreettav om
inflytande eller valfrihet det svårt bortse från det innebärär att att en
risk för begränsning den kommunala självbestämmanderätten. Frå-av

då vilken form maktär den enskilde kan använda försiggan av som av
uppnå sina syften. sammanhangetI brukaratt behandla den poli-man

tiska, ekonomiska och rättsliga makten enskildeDen kan alltid via
sina politiska framföra sina åsikter. förDet social-representanter är ett
tjänsten tillämpligt maktmedel. Möjligheten rättelsevinna iatt ett en-
skilt fall dock tveksam.är Politikernas och roll dagensimer ansvar
kommunala verksamheter och övergripande karaktär.är av annan mer

Som konsument individen ha ekonomisk olikamakt väljaattanses
alternativ. Den möjligheten föreligger dock i ringa utsträckning på det
kommunala området eftersom individen beroende de skattefinan-är av
sierade tjänster bjuds och i begränsad omfattning själv, utifrånutsom

ekonomiskt perspektiv, kan väljaett insats.
Istället det den rättsliga maktenär kommit få bety-störstattsom

delse inom den offentliga verksamheten. På socialtjänstens område har
därför sedan socialtjänstlagens tillkomst till domstolsprövningrätten

2Bl.a. SOU 1998:103.
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bedömdsakfå sin ettenskildasförförelegat rätt att avgaranteraatt
hoslegatuppgiftendenlandet hartradition ifristående Avannat organ.

organi-ochkunskapanpassadändamåletförhaftdomstolarna ensom
rättsligtolika intressenbedömaoch ettförsation per-avvägaatt ur
möjlighetreellenskilde har attdenhävdakunnaspektiv. För attatt en

medbestämmanderättochvalfrihetpåverka, haoch kunnadelaktigvara
sak.hävda sinförmaktformhar någon atthan/hondet viktigt attär av
kanenskildedenverkningsfullt krävs attupplevasskadettaFör att som

formelladenredan hardettill något änvända sig annat somorgan
elleråtgärdernarealiseraförekonomiskaoch de attmakten resurserna

kandebattenoffentligadenenskilde identroligtdet kan göras attatt
sak.hävda sin

indivi-upprätthållafrågadet attutredningen ärattYtterst omanser
väl-dennessäkraförbyggtsde attförtroende fördens system uppsom

pågrundasmaktenoffentligadensamhälle därdemokratisktfärd. I ett
möjlighetfinns attdetuppleverden attviktigtdetlagar att enär svage

till in-hävda sin rättbådehandlar attDethävda sin rätt. egenomegen
kommerDärtillslag.olikatillhävdaflytande rättenatt resurser avsom
maktenoffentligadenskyddden mot atthandlardettaatt svagesom

missbrukas. -
funge-inteifrågasättaskandemokratiperspektivvidare enUr omett

socialtjänstensmaktfördelning. Förformkräverdemokratirande aven
balanserasställning måste motenskildesdeninnebäradetdel skulle att

kommunema3.maktoffentliga representerasden avsom
stödsocialtbehovmedborgaresallasäkraskaSocialtjänstlagen av

hälso-utförs inomintebehandlingsinsatserochvård-även sommen
ilevermänniskor utsattfrågaOfta detsjukvården. är enoch somom
Ävenhjälp.behovdärför ijust ärochsituationpressad per-och avsom

vårdsärskildålderssvaghet behovigrund ärpåbara avavsoner som
få det.ska

inne-svårighetersådanagångermångahjälpBehovet somavserav
skaproblemenhursvårtoch harälpsökande attdenbär är seatt svag

lösningaralternativa utan-tillmöjlighetenochUtsatthetenlösas. är stor
vändalivssituationsvårifå.ansvarsområdet Attkommunaladetför en

sinahävdaintegritetpersonligbibehållenoch medsocialtjänstentillsig
ocksåkandetbesvärande. Menupplevasför mångabehov kan som

försocialtjänstenavvägningarinförställasfråga somatt avomvara
livsavgörande.enskilde kanden vara

bemö-professionalitet iskydd krävsenskildesdenstärkaFör att
be-sammanhangetbetydelse iMetodarbetetshandläggning.ochtande

skyd-rättsligadetfordrasdärtill ytterstaMenavsnitt 10.5. atthandlas i

3 1999:58.SOU



262 Socialtjänstlagen SOU 1999:97

det för individen kan tillgodoses möjligheten till domstolspröv-genom
ning forrni förvaltningsbesvär.av

Det viktigt uppgifternaär för socialtjänstennotera att skiljer frånsig
många offentliga verksamheters. Särskilt bör beaktas de verksam-att
heter socialtjänstlagen reglerar många gånger vänder sig sköratillsom

i svår situationär och med behov stöd. Deras soci-personer, som en av
ala nätverk inte sällan och derasär möjligheter politisktattsvaga agera
och opinionsmässigt får förhållandevis små.anses

Den situation socialtjänstens klienterutsatta befinner sig i görsom
det inte naturligt för förändring socialtjänsten.att Den möj-agera en av
ligheten kan fungera för dem vill påverka i bamomsorgs- och skol-som
frågor. En vital kommunal debatt i dessa frågor och andra kom-även
munala uppgifter teknisk karaktär låter sig väl föras det of-iav mer
fentliga med uppslutning andra med likartade erfarenheter.rummet av
Detta gäller emellertid inte alltid för den behov personligtärsom av
stöd för sig själv eller sina Behovet personlignärmaste. integritet ärav

faktor på inte obetydligt begränsar möjligheterna föraett sätten attsom
Ävenfram socialtjänstärende till offentlig debatt.ett de falli enskilda

lämnar uppgifter sig själva syfteiut skapa debatt förut-att ärom
sättningarna för debatt begränsade. Så möjligheterna tillär t.ex. gen-
mäle från offentliga inskränkta på grund det sekretesskyddorgan av

den enskilde tillförsäkrad.ärsom
Sammantaget innebär detta den enskildes ställning inom social-att

tjänsten måste få särskilt skydd. Målstymingsreglema och deett mer
generella bestämmelserna i socialtjänstlagen i sig skydd för denär ett
enskilde. detMen skyddet inte i det individuella fallet verlcningsfulltär
i syfte hävda lagens mening det offentliga.att formEnmot annan av
rättssäkerhetsgaranti krävs. Som behandlats i kapitel 6 rättssä-ärovan
kerhet bara möjlighet till domstolsprövning.än Som garantmer en en
för lagens syften deti enskilda falletatt upprätthålls har den dock fun-

under lång tid i vårt land. tolkagerat Att lagen och avvägninggöra en
mellan de olika intressen socialtjänstlagen uttryck för bästgörssom ger

domstolsprövning grundas på bestämmelsegenom en som en som ger
den enskilde till insats under förutsättningar.vissarätt en

Utredningens slutsats därför det i framtiden ska finnasär ävenatt en
möjlighet för enskilda kunna överklaga kommunala beslut för-att som
valtningsbesvär. renodlaAtt socialtjänstlagen till skyldighetslag meden
huvudsakligen bestämmelser skyldighetskaraktär- dvs. bestämmel-av

skyldigheter för det allmänna enskilda med-attser som utananger ge
borgare individuell kräva fullgörelse förenligträtt inte medatt ären -
det skydd socialtjänsten måste medborgare.utsattasom ge

4 Sterzel.
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domstolsprövningformfall dendettaLaglighetsprövning iär av
inteförvalltningsbesvärtillmöjlighetenfrågaskulle komma i omsom

laglighetspröv-Möjlighetenfinnas i socialtjänstlagen.skulle att genom
kalladede såstriderdetanförabeslut ochöverklaga motning attett

dvs.framgång,tillutsikternaskyldighetsreglermålreglerna gör upp-
obefmtligas. skyl-Ensåolagligt,besluthävande gottett somsomav

formidomstolsprövningtillmedlagstiftningdighetsbaserad rätt av
denskyddafunktionendärför intefyllerlaglighetsprövning att svagare

nödvändigt.utredningenhänseendendeiparten ansersom
skyldighetslagstiftning ärframhållsalternativ gentemotDet som

såbestämmelserlagenspreciseradäremoträttighetsbestämmelser. Att
vilka insatserkännedomfårlagenläsaenskildeden attatt omgenom

socialtjänstenspåintelåter sigerbjudas i kommunerna göraskansom
fallenskiltdet varjeilagens kravframförallt påberorområde. attDet

olika insatsermängdinnebärbedömningska att avgöras ensomen
skulle intepreciseringsådanifråga. Enkan kommakaraktärolika vara

socialtjänstenförnyelseochutvecklingtillmöjlighetermedförenlig av
Därtillmetodutveckling.professionellfrämjaheller inteskulleoch en

kunnaskaverksamhetsocialtjänstenspåkommer kravet anpassasatt
förutsättningar.lokalaskildatill

medborgareenskildadäremotkanRättighetsbestämmelsema ge
rättighetsbestäm-Medslag.någoträttighetkrävamöjlighet utatt aven

ochdomstolsprövningtillhävdamöjligheten rättenmelser följer att
Förlämplighetlaglighet och prövat.beslutetsbådefåkunnadärigenom

frånkommunala beslut överprövasinnebär detenskildeden att enav
Även dom-riktaskritikorganisation. motfriståendekommunerna om

harmedborgarnaundersökningaravseenden visarolika attstolarna i
dem.förförtroende

socialtjänstlagenutredningensåledesSammanfattningsvis attanser
angivnaför irättighetskaraktär attbestämmelseinnehållaska aven

lagen. Attenligt utrnönstrabehov insatserenskildastillgodosesyften av
någonfrånoch hjälpstödbehovindividersnågon annanavgrupp av

Allaoskäligt.utredningenenligt lagenbehov insats ansergrupps av
vi-Ilagen.stöd enligttill ettskydd ochskamedborgare ha rättsamma

förvaltningsdomstolens,den högstaocksåperspektiv kommerdare
stärkatillämpningenvägledande för attutslagRegeringsrätten, ärsom

bedömningama.inationella enhetlighetenden
bestämmelserinnehållerövrigtiockså lagenTilläggas ska ävenatt

tillsyftar rätts-tillsynoch statligdokumentationhandläggning, somom
Även förvaltningsrättsligaallmännadeenskilde.för densäkerhet reg-

3.8.
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lema och sekretesslagens bestämmelser uppgifter enskildesom ger om
starkt skydd stärker rättssäkerheten.ett

lO.2.2 Balansen mellan för den enskilde ochrätten

kommunernas möjlighet bedrivaatt en
effektiv socialtjänst

Min bedömning: Vid bedömningen vilken form insatsav av som
kan komma ifråga måste sammanvägning olikagöras omstän-en av
digheter såsom den önskade insatsens lämplighet sådan, kost-som
naderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser

den enskildes önskemål.samt

Som inledningsvis konstaterats socialtjänstlagen sammanvägningär en
olika intressen. Detta har utförligt belysts kapiteli har ocksåDetav

varit ramlagskaraktärens målsättningar bl.a. för stärka denatten av
kommunala självstyrelsen. Men ramlagama med bestämmelser vars
innehåll karaktäriseras ambition klar handlingsregelänsnarare av en en
innebär problem.

det härI avsnittet vill utredningen särskilt belysa de problem av
ekonomisk kommunerna på grund lagkonstruktionennatur som av
ställs inför. kan konstaterasFörst grundläggande för allprincipatt en
ekonomisk planering beslutsansvaret ska ligga ställepåär att samma

kostnadsansvaret. fulltDet inte fallet vad gäller socialtjäns-är utsom
Kommunernas självbestämmanderätt och möjligheter planeraten. att

obligatoriska verksamheter försvåras. detI perspektivet framstår den
enskildes till domstolsprövning ytterligare ochrätt svårighetsom en en
statlig begränsning i möjligheterna planera verksamheterna. Dämiedatt
ställs socialtjänstlagens rättighetsbestämmelser fokus.i

Svenska Kommunförbundet har diskussionsunderlag,i sitt avsnittse
l0.2.1, belyst dessa frågor och hur den enskildes ställning i socialtjäns-

ska stärkas utifrån lokaldemokratiskt perspektiv.ten ett
Möjligheterna för kommunerna verksamheterna till lo-att anpassa

kala förutsättningar behandlas i kapitel ll.även
På principiellt plan kan inte kommunernas kritik domstolar-ett om

inflytande och begränsning frågai kommunala verksamhetersnas om
bedrivande ifrågasättas. Vissa domstolsavgörande har bekräftatockså
detta. Domslut kommuner skyldigavarit verkställa innebu-harattsom

ökaderit kostnader för kommunerna. Framförallt har det gällt kommu-
möjligheter själv bestämma nivån för det ekonomiska bistån-attnens

det. Men antal avgöranden avseendeäven välja behandlings-ett rätt att
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tillräckligiför inte ut-har kritiseratshem för vård missbruk attav
kostnadskonsekvenser.ochalternativsträckning ha beaktat möjliga

iRegeringsrättensammanhangetdettaska dock i nämnas attDet
kon-ekonomiskadefrånbortsettheltprejudicerande utslag intesina

kostnadsaspekterframförtargumenteringen ävensekvenserna i attutan
harenskilde intedenfastslagitsexempel harTillbeaktas.måste att

insats.erhålla vissovillkorlignågon rätt att en
alternativavilkatilldärför hänsynmåsteVid valet insats tasav

sammanvägningochkommunentillgå inomfinns att ensomresurser
kost-lämplighet,vårdanstaltensomständigheterolikagöras somav

enskildesoch denalternativandrajämförelse medför vården inaderna
otydligaställaskan vissa avgöran-vårdfonn. dettaMotönskemål om

andrahar iRättspraxis avgö-kostnadskonsekvensema.den frågai om
ekonomiska konse-tillhänsynintentionerförtydligat lagensranden om

kvenser.
lagtex-det iönskemålframförtsdetharlagen attkritikenI mot om

in iskakommunalade vägasframgåskauttryckligen attten resurserna
olikabedömninggäller kommunensdetbedömningen. När avegen

avvägningarekonomiska attnaturligenkommer ävenmöjliga insatser
kommunaladenmöjligt följerdetfall.enskilt Att äringå i varje av

beskatt-kommunalainkluderar densjälvstyrelseprincipen ävensom
ningsrätten.

riktning,Även finansieringsmodellen verkar istatligaden samma
ändamål.särskildatillgenerella och intestatsbidragen styrsdvs. äratt

möjligheterkommunernasökafor attbl.a.Detta resursernaatt anpassa
ekonomiskalagen föreslå övervä-idärutöverlokal behov. Att attefter

ekono-juridiskaanalyser såvälkräverska skealltidganden somav
förprincipernade övergripandeutgångspunkt frånmedaspektermiska

verksamhet.offentligall
männi-frågadetsärskilt betonadock när ärUtredningen vill att om

uppgiftgrannlagadet alltid attsocial hjälpskors behov är sam-enav
skabehovetförbetydelseharomständigheter attdemanväga som

bortsekan då inteManändamålsenligttillfredsställas på sätt.kunna ett
tillalternativ. Hänsynolikakonsekvensernafrån de ekonomiska av

socialnämnden gör.den bedömningingå idessa måste som
skamedeloffentligadetmedborgarperspektivallmäntUr är somett

motivationoch närenskildes viljadenmellanfördelas. Avvägningen
socialarbe-föruppgiftviktigochsvårolika alternativdet gäller är en

ochbehandlingsmetoderkunskapprofessionellmedMentama. omen
kunnasocialsekreterareenskildbörindividuella bedömningar även en

RÅ behov RPRÅ avseende6 kriterier angivna annatref Samma2:67, 1991 97,85
1986 ref 175.
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Ävenhantera ekonomiska avvägningar. den politiska nämnden har i
detta avseende möjlighet till inflytande strukturera social-atten genom
tjänsten i avsikt minska behov individuella insatser och iställetatt av
främja allmänt förebyggande arbete.ett

detNär gäller förutsättningarna utforma allmänt socialt före-att ett
byggande arbete har socialnämndema full frihet. I tider med knappa

har dock ofta det arbetet minskat vilket sannolikt innebär be-resurser
hov ökade individuella insatser i längre tidsperspektiv. Dettaettav
gäller framförallt stöd till barn och ungdom vård till missbrukare,saint

vård och stöd för psykiskt funktionshindrade.även fallde denImen
enskilde inte kan biträda socialsekreterarens bedömning behov ellerav
val instats blir saken kanske föremål för domstolsprövning. Detav
åligger då socialnämnden och ha bra beslutsunder-att argumentera ett
lag för det alternativ beslutet uttryck för. På det kommersättetsom ger
ekonomiska bedömningar bli del det processmaterialatt en av som
domstolen har i beaktande underlag för bedömningen.att ta ettsom
Någon självständig betydelse kan dock inte de ekonomiska argumenten
få på rättslig grund med nuvarande lagkonstniktion.

anslutningI till redovisning olika frågor kring rättighetslagaren av
och skyldighetslagar Sterzel i boksin utvecklingen författ-gör om av
ningama följande avlutande kommentar sammanfattar problemet isom
rättsläget utifrån den konflikt föreligger vad gäller beaktandesom av
ekonomiska aspekter.

Att rättighetslagstiftning skulle lösning förefaller dock intege en
trolig. Overhuvudtaget "rättighetsste rationell.en" knappastär Den

produkten politiska tillfälligär genomtänkt vilja.änetermera av av
denMen åters eglar inte oväsentlig bit den juridiska verklig-en av

heten. Fömio ligen det orealistiskt tänka klarare ochär att sig en
redigare ordning för de enskildas rätti heter det allmännas skyl-och
di heter, det skulle för både kommunäven stat,om vara gagn

medborgareoc

7 Sterzel sid 200 Författaren talar rättighetsstegd fråndär "kliverom en man upp
skydd till allt starkare.sämreett ett
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nivåochinnehållRättighetenslO.2.3

förbehoventillgodosekansjälvenskilde inteMitt förslag: Den som
tillhartillgodosedda på rättkan få dem sättlivsföring eller annatsin

till-biståndetskallenskildesocialnämnden. Denbistånd genomav
detsåutformasskallBiståndetlemadsnivå. attskäligförsäkras en

självständigt liv.levahennesstärker hans eller ettattresurser

indivi-fonnulerandetbetänkandet kräveranförts itidigareSom enav
lag,angivna ierhålla förmånenför ärkriteriernaduell rättighet attatt
för-vilketutkrävbarförmånenlagangivet i ärinnehållet attsamtäratt

rättighetsbelysaytterligare rätts-förvaltningsbesvär. För attutsätter en
ocksåbudgetanslagberoendeförmånensskaoch styrkaliga status av

analyseras.
handenvidbiståndsbestämmelsenursprungligadenanalysEn gerav

betydelse hardessMenrättsligarättighetens ärstatus genomatt svag.
dåstark. Fråganframstå ärkommitdomstolsprövningtill atträtten som
detillutformas förskarättighetsbestämmelse atthur anpassasen

frågorCentralasocialtjänstlagen.enligtifrågakommakaninsatser som
allasocialtjänstensuttryckas förkunnaoch nivåinnehållhurär

rättighetsbestämmelser ellerflera olikadet finnasSkaverksamheter. en
verksamheterolikasocialtjänstenstillanpassassom

stödenskilda deträttighetsbestämmelsen ärmed attSyftet garantera
självademtillgodosesdetta kanfall intedebehov ide iär avavsom

uttryck för människans attegetDettaeller någon är ett ansvarannan.
fallvissaför i närockså uttryckdetlivsföring. Men att,är ettklara sin

Väl-stöd.medsamhället ska träda indetta,klarakanenskildeden inte
ifråga-intehänseende kani dettamedborgarnaförfärdsstatens ansvar

socialtjänstlagen detta ytterstahar enligtKommunerna ansvarsättas.
undan-slagsfalldettaiRättighetsbestämmelsenmedborgarna. ärför en
offent-andrafalldeenskilda isäkerhetsföreskrift förtagsparagraf eller

åtaganden brister.liga
dåvadundantag ärska tolkasrättighetsbestämmelsenOm ettsom

verksamhetallför över-socialtjänstverksamheten Denhuvudregeln i
kon-harbestämmelsenportalparagrafen. Denhuvudregelngripande är

verksamhetsområden inombestämmelser för olikakretiserats i flera
avsedda väg-målstymingsparagrafer attärsocialtjänsten. Dessa vara

utformaskakommunernautifrån dessaledande praktiken. Deti är som
brakommunmedborgamaerbjudaför kunnaverksamheten ser-att en

utfö-verksamhetenfaktiskafall kan denvissaolika avseenden. Iivice
medborgarnauppdragsgivare gentemotprivata ansvaretmenras av

hos kommunen.kvarstår
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Genom utarbetande riktlinjer söker kommuner precisera lagensav
målformulering vad innehåll och nivå så det blir möjligtatt attavser
arbeta för fullgöra den skyldighet ålagt kommunernaatt som genom
socialtjänstlagen.

Kommunernas möjlighet utforma verksamheterna efter lokalaatt
behov central vid lagens tillkomst. Det uttryck för den för-är ettvar

Ävenvaltningspolitik alltjämt gäller. finanspolitiken har anpassatssom
till den inriktningen. Kommunerna ska alltså utforma verksamheterna
så de säkerställer medborgarnas behov insats. innehållatt Insatsensav
och nivå måste också bestämmas kommunen.av

Men lagen innehåller dettai avseende inte några bestämmelser om
nivå eller innehåll. Förutsättningen dock medborgarnas politisktär att
valda har sådan kunskap de tillsammans med tjäns-representanter att

kan dessa till medborgarnastemännen krav utifrån befintligaanpassa
resurser.

Funktionen säkerställa behov i de fall den enskilde blir föremålatt
för gränsdragningssvårigheter mellan olika huvudmäns måsteansvar
finnas och motiverar bestämmelser det Attyttersta ansvaret.om en
sådan bestämmelse formuleras rättighet för den enskilde ärsom en
dock inte självklart.

Varför finns då rättighetsbestämmelsen och vad motiverar denatt
ska bibehållas Kopplingen till överklagningsmöjligheten och de skäl

anförts föregåendei avsnitt del förklaringen och motive-ärsom en av
ringen för rättighetsbestämmelsens existens i socialtjänsten. denMen
besvarar fråganinte bestämmelsens innehåll och nivå.om

Socialtjänstens verksamhetsområdens omfattar och viktigastora
uppgifter för medborgarnas välfärd. Utgångspunkten tillgodoseär att

Ävenindividuella behov. de kan desamma för demånga ärom vara
alltid beroende omständigheterna i varje enskilt fall och insatsenav
måste till det. Att i lagtext definiera vissa framförinsatseranpassas
andra låter sig inte svårigheter. skullepreciseringgöras Enutan stora
också kunna motverka behovet individuell anpassning attav en genom
vissa insatser framstår väsentliga andra. skulle ocksåDetänsom mer
motverka syftet med de målstyrande bestämmelserna för verksam-
heterna det definieratssom ovan.

De ursprungliga motiven för rättighetsbestämmelsen inte skaatt
vilket innehåll eller vilka insatser kan frågakomma iange som anser

utredningen består. Det måste fråga varje särskiltiprövasvara en som
fall. Vilket begrepp ska då sammanfatta vad den enskildes rättanses
ska preciserade insatser inte kan användas. Sedan den janu-lavse om
ari 1998 har till bistånd preciserats hem-vad gäller hjälp irätten annat

och särskilda boendefonner.met
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tillska ha rättalladockutgångspunktUtredningens attär personer
starkarebehovnågonAlltså ska inteefter behov.insats varagrupps
upphörpreciseringennuvarandedenandras. innebärskyddat Det attän

dengälla insatsertill bistånd kommeroch att avserrätten somatt
därmed intekommer attInnehållet i insatsernalivsföring.enskildes

långsammanfattarlivsföringför sinbehovpreciseras. Begreppet en
ochvårdbehandling,service,och hjälp,stödbehovolikarad av

varie-olika insatser,med mångatillgodoseskanBehoven somomsorg.
tillgängligaförhållandenindividuellasåvälutifrån resurser.somrar

tid.ochmetodutveckling överocksåpåverkasMöjliga insatser genom
tillkopplatsdetbiståndet harförnivångäller bestämmadetNär att

barainnebär intelevnadsnivåSkäliglevnadsnivå.skäligbegreppet en
insatsformför vilkenuttryckocksånivåbestämning somutan avger

omöjligtinnehållfrånnivåsärskilja ärtydligtifråga. Attkan komma
i insat-kvalitetenföruttryckblirlevnadsnivånskäligaden ettattutan

fallenskiltrimlig i motkanambitionsnivå ettvilkenoch varasomsen
syfte.rättighetsbestämmelsensbakgrund av

nivådenochbehovenskildastillanpassningpåkravet somFörutom
användaskunnadetta slagbestämmelsemåsteifrågakan komma aven

skerFörändringarsker.samhällsförändringardeoberoende somav
socialförsäkrings-förändringar isärskiltochområdenandrapåständigt

hurförkonsekvenserharsjukvårdenochhälso-och inomsystem
Även förutsättningarändradeutformas.skasocialtjänstverksamheterna

generellmetodutveckling kräverföljdtillarbetsforrnemasjälvai enav
förut-ekonomiskaändradetidenkommerDärtill överutformning. att

preciseradEnflexibel användning.påkravställersättningar meren
tidentillämpningeninnebära överdärmed attkanlagstiftning antas

försvåras.skulle
viktigtdetutredningen attärdettabakgrund attMot anserav

med-syfte attgrundläggande garanteraattsocialtjänstlagensmarkera
på in-Nivåernatillgodosedda.hjälpsocialfår behovsinaborgarna av

dettauppfylls. Idettasådanaminst attdärförmåstesatserna vara
mini-vissauttryck förlevnadsnivåskälig ettblir begreppethänseende

begreppethargångerMångakvaliteten.gällervadmikrav på insatsen
olikatill tvisterupphovgivitdeteftersomproblememellertid vållat om

ska sammanvägaSocialtjänstlagenför dessa.och kostnadernaalternativ
företräddaekonomiska intresseninnebärvilket avolika intressen att

måstesärskild vägasinsatsenskildes intresseoch denkommunen enav
till-kanalternativbilligareinteuteslutervarandra. ettDetta attmot

livs-enskildesdendennabehovenskildes garanterargodose den om
föring.

biståndetliggerenskildes intresse attdenochbåde kommunensI
Oftast inne-vill uppnå.måldetdetutformas såska motatt mansvarar
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bär det det råderatt samstämmighet mellan den enskilde och tjänste-
lämplig insats i de fallmannen det inteom en möjligt har kom-ärmen

tolkningsföreträde denmunen enskildegentemot sitt myndig-genom
hetsansvar. Tolkningen begreppet skälig levnadsnivå måste då skeav

bakgrundmot rättighetsbestämmelsemas grundläggandeav syfte dvs.
förgarantiyttersta medborgarnas livsföringen i olika avseenden.

Sammanfattningsvis utredningen förhållandet mellanattanser en-
skildas krav på social service i olika former och vad kan erbjudassom
dem i utsträckningstörre kan förtydligas. Riktlinjer, checksystem och
tjänstegarantier för olika insatser uttryckär för detta.ett Om dessa ut-
formas utifrån den enskildes perspektiv på vad kan förväntas,som men

vadäven inte möjligt erhålla,är kanatt medborgarnassom krav anpas-
till de lokala förutsättningarna. Avvägningensas svår sannoliktär men

nödvändig för upprätthålla enskildasatt förtroende för den socialtjänst
självklarär förutsättning i modernsom välfärdsstat.en en

Men konflikter uppstår i all samverkan hur professionelloavsett en
tjänsteman och hurär välformulerade riktlinjerna och deän är även om
ekonomiska förutsättningarna goda.är Dessa konflikter måste hanteras.
Rättighetsbestämmelsen i detta hänseendeär enligt utredningens me-
ning nödvändighet. Risken är denen enskildes förtro-stor attannars
ende för socialtjänsten försvagas vilket sannolikt leder till förut-sämre
sättningar för bedriva verksamheterna.att Detta gäller såväl individuellt
arbete arbete förebyggande karaktär.som av

Mot bakgrund detta utredningen rättighetsbestämmelsenattav anser
måste generell till karaktär.sin Nackdelarna medvara allmänt hållenen
bestämmelse i fråga såväl innehåll nivå väl dokumenterad.ärom som
En lagi föreskriven individuell till insats förrätt livsföringen i vissa fall
får därför, med de nackdelar det innebär, det bästa al-som anses vara
ternativet för närvarande.

10.3 Klagomålshantering och bemötande

Min bedömning: En fungerande klagomålshantering inom social-
tjänsten viktigär såväl för kvalitetsutveckling från rättssäker-som
hetssynpunkt för den enskilde.
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Bakgrund

åsik-framförakunnaoberoende instans,enskilda tillförBehovet att, en
verkställsbeslutfattadehursynpunkter påellerbemötandegällandeter

Blandtid.underutredningaroffentligaolikalyfts fram ihar senare
dåvarandeäldre debemötande attutredningenföreslogannat avom

klagomål ibehandlabehörighetskulleförtroendenämndema attges
föranledsklagomålensocialtjänsten,i oavsett avvård och omomsorg

kompetensområde. Lagensocialtellermedicinsktinom ettbrister ett
1999januariden ersattshar 1förtroendenämndsverksamhet m.m.om

varvidpatientnämndsverksamhet1998:1656lag m.m.,omenav
uppgifter.preciseradeocharbetsområdeutvidgatfåttnämnderna ett

patientnämndsverksamhetlagenenligt l §skaPatientnämnden, om
sjukvårdochhälso-avseendeklagomålochsynpunkterutöverm.m.,

sjukvårdochden hälso-omfattalandstingenbedrivs även somavsom
allmännadenkommunernalagnyssnämnda samtenligt om-bedrivs av

hälso-sådanmedsambandisocialtjänstlagenenligtvårdnad gessom
sjukvård.och

funktionshinder före-medbemötandeutredningenI personeravom
förnioförslag attklagomålshantering,för ettmodellslås avsomen

normalt liv,levamöjligheterfunktionshindrades ettattdestärka
Kommunför-SvenskaförordaravsnittföregåendeiredovisatsSom

utvecklas.klagomålshanteringförformerolikabundet att

kommunernautvecklasbörKlagomålshantering av

pågårklagomålshanteringformerolikautvecklamedarbeteEtt att av
kvalitetsut-medarbetedet delOfta ärkommuner.mångaidag i av

verksamhet. En-till förkopplingdirektdåoch harveckling ansvaren
viktigområdetdet härpåmetodutvecklingutredningens meningligt är

Medbehov.ochsynpunkterenskildashänsynstagandet tillstärkaför att
rättssäkerhetssynpunktklagomålshanteringentill ettärhänsyn att ur

angelägetdetöverklaga attmöjligheten ärtillkomplementviktigt att
landet.bredd ifårarbetetdet här stor

kommu-viktigträttssäkerhetssaspekten atttillmed hänsynDet är
kommunalaoberoendeutvecklingsarbetete ävenövervägeri sittnerna

vägledningtill förvända sigenskilde kan attdenforum omsom
kontaktererfarenheterframföra sinaförkommunala tjänster att avsamt

socialtjänsten.med

8 1997:170SOU
9 1999:21.SOU
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När det fråga klagomålär eller andra synpunkter på hur verk-om
samheter bedrivs det naturligtvisär viktigt sådana vidarebefordrasatt
till de verksamheter berörs. Vilken åtgärd vidtagits bör ocksåsom som
meddelas den enskilde. I fall kommer den enskildeannat inte att upp-
fatta hans åsikter respekterats.att

Kommunerna har därför för klagomålett och synpunkterattansvar
framförs verkligen kommer de ansvariga för ifrågasattsom verksamhet

tillhanda. Om det brister i det hänseendet förlorar kommunerna den
kunskapskälla väsentligär betydelse för effektiviteten i verk-som av
samheten. Tydliga rutiner och vilja måste alltså finnas fören gemensam

tillvarata den kunskapatt kan bli värdefull del deti kommunalasom en
kvalitetssäkringsarbetet.

Utredningen emellertid utformningen klagomålshante-attanser av
ring bäst sker efter lokala förutsättningar i kommunerna. finnsDet där-
för ingen anledning till lagreglering denna.av

Bemötande

Frågan bemötande äldre och funktionshindrade har nyligenom av av
föremålvarit för särskilda utredningar. Naturligtvis frågan be-är om

mötande inte mindre viktig för andra berörs social-personer som av
tjänstens insatser.

Utredningen vill bemötandefrågomanotera att viktigaär att upp-
märksamma såväl kvalitetssynpunkt rättssäkerhetssynpunkt.ur som ur
Även bemötandefrågor kan med fördel hanteras i kommunerna utifrån
lokala förutsättningar. Med hänsyn till detta- och de förslag läm-som

de nämndanats särskilda utredningarna utredningen detav attanser-
inte finns behov redovisa förslag på detatt här området.

10.4 Stöd för anhöriga/närstående

Mitt förslag: Kommunerna får lagstadgatett stödattansvar genom
och avlastning underlätta för dem vård och till när-som ger omsorg
stående.

Utredningen har särskilt uppdragett tydligare lagreg-att överväga en
lering anhörigstödet. Uppdraget baseras på tillkännagivande frånav ett
riksdagen vid behandlingen propositionen Nationell handlingsplanav
för äldrepolitiken prop. 1997/98: 113.
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Bakgrundl 0.4. 1

enligt SoLNy uppgift 5 §

bestämmelseingicksocialtjänstlagen 1998förändringenI att nyenav
regle-tillägg i 5 § SoL,infördes.stödet för anhöriga Genom ett somom

följandeocksåsocialnämndenuppgifter, harsocialtjänstens upp-nurar
gift:

förunderlättaoch avlösningstödSocialnämnden bör genom- - - äldre ellersjuka ellerlångvarigtnärståendedem vårdar ärsomsom
funktionsh1nder.-harsom - -

aktualisera-anhörigauppgift stöd förlagfästa socialtjänstensAtt att ge
socialtjänst-huvudbetänkandedess NySocialtjänstkommittén ides av

hjälpinsat-anhörigaskonstateradeKommittén1994:139.lag SOU att
omfattan-mycketfunktionshindradesjuka ochför äldre, ärpersonerser

ochanhörigsituationochdet varjesker ide. Anhörigomsorgen tysta
ochkärlekställerflesta anhörigaallraunik.relation Deär om-avupp

rollen ianhörige in ihjälpa. Densjälvklartdettanke, växerattär en
betingelser.medAnhörigomsorgen varierarfortgående yttreprocess.

samboende ålder, kön,eller ej,faktorerViktiga typärär avmanom
socialgmpp,bor,hjälpbehov, osv.var man

behovetförslag markeradesSocialtjänstkommitténs ettGenom av
framför alltmotiveradesoch Dettavårdpåvidgat perspektiv omsorg.

iför det anhörigaerkännande arbete uträttarmed viljan ettatt somge
syftar tillfunktionshindrade Förslagetoch ettäldrevården personer.av

offent-denmellanbygger på samarbeteintegrerat omsorgssystem som
skallDen preventivaanhörigomsorgen.liga vården och ansatsen vara

anhörigstöd. Den ocksåutökat mot-ledstjärnan för ett ensomanges
statenlsam-kontrakt" finns mellan"socialadetenligtprestation som

med-för anhöriga ärhället och medborgarna. viktigtDetta somanses
ställdede intebehövasskullevilka samhällsinsatservetna omsomom

samhälletförförtroendekännaAnhöriga måste också kunna attupp.
erbjuda det behövs.har hjälp näratt

prop.socialtjänstlageniändringårs propositionI 1997 om
Anhö-följande.bestämmelsen bl.a.skäl förl996/97:l24 anförs som

ochtill äldrebetydande hjälp- och stödinsatserförriga personersvarar
ifrånalltanhöriginsatserfunktionshinder. exempelmed Som nämns

omfat-tillhushållssysslormedpraktisk hjälpsocialt stöd, tillsyn och
sjukvårdska-uppgifterochomvårdnadhjälp med personligtande av

ochbehovetsynliggöraviktigtdetraktär. Regeringen är attatt avanser
till anhörigvårdama.utveckla stödet

omfattasför "anhöriga"stället"närstående" idet talasGenom att om
anhörigasträder iochexempelvisdärsituationer vänneräven grannar
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ställe. Stödet för anhöriga frivillig förinsats kommunen,är somen
skall ha inflytande utformningen stödinsatsen.stort över av

lagtextenI äldremålgrupp anhöriga till långvarigt sjuka,anges som
eller med funktionshinder. förarbetenDessutom inoteras attpersoner
det föreligger behov förbättrat anhörigstöd för föräldrarävenettav
med barn har missbruksproblem och anhöriga tillsom personer som
lider psykisk funktionsnedsättning.enav

Socialutskottet 1996/97 tillstyrkteS0U 18 bestämmelsen i 5 § SoL
och anförde bl.a. avsikten ökainte trycket på anhörigaäratt att utan att
stödja och underlätta för förutsätt-dem vårdar närstående. Viktigasom

förningar intentionerna med bestämmelsen skall uppnås tidigaäratt
och förebyggande förbättratinsatser, och utvecklat innehåll i olika stö-
dinsatser och medveten för till anhö-strategi organisera stödetatten
riga.

förSom stöd kommunerna finna former för anhö-byggaett att att ut
rigstödet, enlighet med ändringeni fördelade Socialstyrel-5 § SoL,av

under totalt miljonerår 1997 7,5 kronor utvecklings- och stimu-isen
lansbidrag. projektdrygt 25 härigenom fick stöd handlarDe som om
projekt med kunskapsgenererande projekt inno-mednatur,en en mer

profil, där former för projekt medvativ anhörigstöd,prövat nyaman
anhörigstöd del utvecklingen äldreomsorgen, ocksåavsom en av men

frivilligorganisationer°.projekt drivits avom som

förNationell handlingsplan äldrepolitiken

nationell handlingsplanpropositionen för äldrepolitiken prop.I enom
1997/982113 förslogs särskilt Stimulansbidrag ochför 1999ettatt tre

förår framåt skall anhöriga kommunerna villinsatseravse som genom-
föra samverkan frivilligorganisationer. Bi-i och medmed de anhöriga
draget anhörigstö-miljoner100 kronor år. Regeringenär säger attper

vårdardet bör ha bred såväl anhörigainriktning och omfatta de somen
närstående de närstående särskilt boende. Detihar sina ansessom som

och psykolo-angeläget det finns få både praktisktmöjlighetatt att
giskt/psykosocialt anhörigastöd. betydelsefull hjälp för mångaEn är att
de kan få avlösning dagverksamhet godi form korttidsvård och avav
kvalitet.

införandetUtöver stimulansbidraget finns propositionen ingaiav
förslag rörande anhörigstödet.nya
anslutning till den nationella handlingsplanen framlades i riksda-I

totalt femton anhörigstödet, förslag olikamotioner rörande medgen om

° Socialstyrelsen, pressmeddelande 18/1999nr
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inkl. begä-tillkännagivanden anhörigvården,behovet stärkaattom av
anhö-till bistånd formkonkreta förslag lagstadgat irätt avran om om

rigstöd.
tillstyrker införandet stimu-Socialutskottet 1997/98:S0U 24 av

förut-det skaparlansbidrag för utveckla anhörigstödet. Det attatt anses
kommu-för och stimulerarsättningar aktivt stöd till anhörigaett mer

frivilligorganisa-anhöriga och medutveckla samverkan medattnerna
tioner.

Utskottet med hänvisning till de nämnda motionerna att enanser,
motionertydligare lagreglering anhörigstödet bör Deövervägas.av

yrkanden,diskussion enskildautskottet hänvisar till, utanmen omsom
för utvecklad avlösarser-handlar bl.a. utbildningsinsatser anhöriga,om

ekono-växelvård, förbättringar frågaoch utbyggnad ivice samt omav
framförs ocksåoch anställningar. Förslagmiska bidrag, ersättningar om

skalloch avlastningkommunernasförtydligande attett varaansvarav
lagstadgad rättighet.en

och samhälletenskildel0.4.2 Den

inneburit samhället har tagitunder 1900-talet harUtvecklingen överatt
familjen. bärande elementtidigare skötts inomuppgifter Ettmånga som

förstahands-också varit samhället harsvensk socialpolitik hari att ett
sjuk-minst itill den behöver det.för vård och Intesomomsorgansvar

underkraftigtsamhällets byggtsäldreomsorgen harvård och utresurser
och framåt.från 1950-talettiden

samhäl-socialtjänstlagen markerasportalparagrafen till 1 § SoLI
enskilda. Socialtjänsten harförhållande tilllets roll i attett ansvar

jämlikhet itrygghet,"ekonomiska och socialafrämja människornas
härsamhällslivet". Menlevnadsvillkor deltagandeoch aktiva i anges

förUtgångspunkterförmåga.också stark tilltro till människans egenen
andras soci-ochför sinsocialtjänstens roll dels "människansär ansvar

ochfrigöraskall "inriktas påala situation", dels socialtjänsten attatt
socialtjänstpropo-resurser".utveckla enskildas och Igruppers egna

uppgifttillfår"Socialtjänsten inte översitionen att tanoteras att ges
Vad social-och livsföring.för människors handlingarenskildaansvaret
människanskompletteraförstärka ochbör och kantjänsten göra är att

resurser.egna
äktenskaps-reglerat bådeockså iEnskildas och anhörigas äransvar

förmåga,och efter sinMakar skall,balken och föräldrabalken.i var en
ochderasbehövs förbidra till det underhåll att per-gemensammasom

l979/80:1, 138.Prop. s.
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ÄktBsonliga behov skall tillgodoses 6:1. Den har vårdnadensom om
barn har förett barnetsett personliga förhållanden. Vårdnadsha-ansvar

skall till barnets behov blir tillgodosedda.att Barnets vård-varen se
nadshavare skall för barnetäven får den tillsyn behövsattsvara som
med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter, samt
skall beakta barnet får tillfredsställande försörjningatt och utbildning
FB 6:2.

Gränsen mellan enskildas och samhällets dock inte själv-äransvar
klar eller given för all tid. I många sammanhang har varjenoterats att
anhörigsituation unik. Relationemaär mellan anhöriga olika ochär ger
olika förutsättningar för möjlig relation vårdare och vårdad. Tillen som
det unika hör också olika människor olikaatt på vad pri-ärser som en

sfär och vad den krävervat själv ellernär anhörig hamnar iman en en
situation med behov vård ochav omsorg.

Stora anhöriginsatser

Anhörigas insatser i vård och den nämnda utvecklingenär trotsomsorg
under 1900-talet mycket Socialtjänstkommittén refererarstora. i Ny
socialtjänstlag SOU 1994:139, 321 till flertal studierett sär-s. som
skilt visar anhöriga för betydandeatt vårdinsatser för äldre ochsvarar
funktionshindrade. Studier från början 1990-talet anhörigavisar attav
stod för i runda tal två tredjedelar till de hemmaboendeav omsorgen
äldre.

Om samhället tidigare under 1900-talet tagit enskildasöver ansvar
har 1990-talet inneburit visst trendbrott. Intresset för anhörigas in-ett

äldreomsorgeni har ökat.satser Detta har koppling till flera fakto-en
Behovet äldreomsorg har ökat till följd kraftigt ökat antalrer. ettav av

äldre. Samtidigt har kommunerna och landstingen haft försvagaden
ekonomi. kraftigEn omstrukturering vård och för bl.a. äldreav omsorg

Ädelrefomienhar genomförts, både och till följd ekono-ettgenom av
miskt tryck. Antalet sjukhusplatser har minskat kraftigt. Detta är ett
resultat både den medicinska och medicintekniska utvecklingen ochav

besparingar. Utökningen antalet platser i särskilda boendeformerav av
har till viss del kompenserat detta. Men utvecklingen har medfört att
behovet i det ordinära boendet har ökat. kommunernas äld-Iav omsorg

har samtidigt insatserna till de hjälpbehövande priorite-mestreomsorg
Möjligheterna för äldrerats. få hjälp med serviceinsatser städning,att
mattlagning, inköp, etc.tvätt, har minskat.

Utvecklingen under 1980- och 90-talet har således inneburit vissen
förskjutning ökat för anhöriga.mot Den uteblivnaett servicenansvar
kan i viss utsträckning kompenseras via köp privata tjänster eller viaav
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altemati-ochindividuella faktorerBeroende påfrivilligorganisationer.
förväntas. Näranhörigaökat tryck påfortsattdockkan visstettven

2000-taletkraftigt börjanöka ifortsätterhög ålderantalet äldre i att av
fortsätta.utvecklingkan sådan väntasen

anhörigaStöd för

naturligtdethär skisserasutveckling attden ärbakgrundMot somav
intresseanledning ochökad attockså får störrekommunerna aven

Social-frånkartläggningför anhöriga. Enstödförformernaöverväga
kommundelar visarochurval 80 kommunermedstyrelsen 1997 ett av

äld-anhöriga iförstödformerbjuder någonsamtliga kommuneratt av
stöd, in-formerflera olikaerbjuderKommunerna menavreomsorgen.

stödet varierar.omfattningenochriktningen av
dagverksam-ochför avlösningplatserharflesta kommunerallraDe

hälftenÄven Cirkabeviljas.hemmetavlösning ibistånd förhet. av
stödgrup-organiserarochutbildningarsärskildabedriverkommunerna

närståendeharäldre i hemmet. Devårdarför anhöriga somsomper
fåkommunerna motsva-boende kan i 40särskiltbor i procent avsom

utbildning.rande
utvecklingsarbete,kommunernabedriver 40Vidare procent somav

kom-anhörigstöd. Femförformerna procentutvecklasyftar till att av
anhöriga.förför stödetplanersärskildaharundersökningenimunerna

planeriför anhörigastödetingårkommunernaI 25 som om-procent av
verksamheter.flerafattar

särskildaBådesocialtjänsten.barainteanhörigaStöd för an-avges
Röda Korset,frivilligorganisationer,andraoch t.ex.hörigorganisationer

medstudieförbund, arbetarochförsamlingarpensionärsorganisationer,
för anhöriga.Stödgrupperochutbildningt.ex.

äldrepoliti-förhandlingsplanenNationelladenresultatSom ett av
utvecklapåsatsningnärvarandeför att131997/98:ken prop. l görs en
miljoner100harRiksdagenäldreomsorgen.i avsattstödet för anhöriga

ilandets kommunerför1999-2001årunderkronor årligen atttre
utveck-skallfrivilligorganisationeroch andraanhörig-medsamverkan

Målsättningenvårdar.närståendeandrafamiljer ochförstödet som
tillbidraolikaunderlätta påoch sättstödjamedlenmed samt enär att

funktions-till äldre,närståendeandraochför familjerlivskvalitetökad
långsiktigtskall skesjuka. Dettalångvarigt etthindrade eller genom

lokalsamhället.anhörigvårdare iförstödforrnerutvecklamedarbete att

Äldreuppdragetz 98:Socialstyrelsen 1998
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10.4.3 Förtydligat stödja anhörigaattansvar

Stöd för anhöriga bör skyldighet för kommunernavara en

anhöriginsatsemaAtt omfattande i vårdenär sjuka och äldre ärav om-
Ävenvittnat i många studier. för andra målgrupper för socialtjänstens

insatser psykiskt fysisktoch funktionshindrade, missbrukare, barn-
och ungdomar, insatserna från anhöriga/närstående viktiga.är Deetc. -
anhöriga på många basen för all vårdär ochsätt omsorg.

Behovet förstöd anhöriga har blivit allt tydligare deett gottav se-
åren. Ett sådant stöd viktigt både de anhörigas ochnaste samhäl-är ur

lets synpunkt. dettaI ligger ingen nedvärdering eller kritik samhäl-av
lets vård- och omsorgsinsatser. För anhöriga handlar det kännaattom
stöd och uppskattning, för orka med de insatser vill föratt göraman en
närstående. det ocksåMen fråga få avlösningär iattom omsorgsupp-
gifter. För samhället handlar det anhöriginsatser faktiskt kanattom se
begränsa och fördröja behovet insatser från kommunen eller lands-av
tinget. påAtt stöd för anhöriga blir då också bidrag till ef-satsa ett en
fektivt användning offentliga medel.av

Genom den bestämmelse i 5 § SoL infördes fr.o.m. 1998 ingårsom
stöd för närstående uppgift för socialnämden. Socialstyrelsensom en
har regeringens uppdrag utvärdera den bestämmelsen. Uppdra-att nya

skall redovisas till regeringen i juni 1999. Preliminära erfarenheterget
den bestämmelser tyder på denna medfört ökad uppmärk-attav nya en

samhet på behovet bygga anhörigstödet. Fortfarande detatt ut ärav
dock område med utvecklingsbehov, vad gäller såväl kvantitetett stora

kvalitet.som
Stöd för anhöriga beredda på sig ellerär att ta ett ettsom ansvar -

delat för vård och bör därför hög prioritet. Denansvar omsorg ges-
nuvarande bestämmelsen i 5 § SoL socialnämnden börsäger att genom
stöd och avlösning underlätta för dem vårdar närstående. Dennasom
bestämmelse behöver skärpas. Anhörigstödet så viktigt det bör bliär att

särskilt reglerad skyldighet för socialtjänsten sådant stöd.att etten ge
Detta bör ske socialtjänstlagen tillförs paragraf därattgenom en ny enl
sådan skyldighet förtydligas.

det följandeI vill utredningen diskutera innebördennärmare av en
sådan skyldighet. förstMen ska ändå kort beröras frågan rättigheterom
och skyldigheter förhållandei till anhörigstödet.
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rättighetanhörigstödBör vara en

stöd formiframförtsiblandanhörigstödet hardiskussionI att avom
vårdinsat-närståendeförrättighet görbl.a. avlösning bör somvara en

föranhörigstödetdock intesiglämparEnligt utredningens meningser.
socialtjänst-förinomsärskild insatsrättighetsreglering ramenensom

överväganden fråganiallmännatilldenna fråga hänvisaslagen. I om
kapitel 6iskyldighetslagstiftningförhållande tillrättighetslagstiftning i

102.3.bl.a. avsnittoch kapitel 10
handlakananhörigastöd förfinnas anledningkan dåDet attnotera

Övertagandestöd, viaindirektanhörigtillsåväl stöd direkt somenom
utredningensenligtkantill avlösningvårdtagare. Rättvård av enav

de före-ochregler SoLför gällande iredan inommening prövas ramen
nämligenavlösning kanBehovet prö-reglerna i 6 § SoL.slagna avnya

anhörigvårdbehov. Omvårdtagarensfrånutgångspunktmed envas
såle-vårdenochi dettabehöver avlösningvård och omsorggersom -

enskildedeninnebär dettasätt""påkan tillgodosesdes inte attannat w
till-vårdbehovfåsocialtjänsten för sitttill biståndkan ha atträtt aven

korttidsplatshemmet ellerhjälp iformbistånd, igodosett. Detta enav
tillvård-förhållandesärskilt boende, iväxelvård i prövasalternativt ett

denföravlösningpraktikenfungerardetbehov. Mentagarens ensom
anhörige.

tilltillrättighet har hänvisats rättanhörigstöd attskälen förI som en
LSS. Härenligt punkt 5särskild 9 § ärinsatsfinnsavlösning som en

tillsocialtjänstlagen. Rättenannorlunda idock förutsättningarna än
personkretsentillhörtillknutenLSSenligtavlösning är personen som
påavlösning skall således, sättBehovetlag.dennaenligt §1 sammaav

ansökanutifrånenligt SoL,möjlighetennämnda prövasden avensom
stödbehovinte anhörigesdenDetvård/omsorgstagare. ärenskilden

faktumdettill avlösning,hand avgörande förförsta utani rättenärsom
stödbe-harochi LSStillhör personkretsen ettvårdasatt personen som

tillgodose.anhörig kanhov inteensom
socialtjänstlagenanhörigstöd itillfråga regleringI rättavom en

komplex.bliavlösningtillskulle frågan rätten meraavserom vem
tillLSS. Denmålgruppsrelaterad såsom rättSocialtjänstlagen inteär

behovindividstillknutensocialtjänstlagenbistånd finns i är avensom
talarför anhörigastödtalarskälig levnadsnivå. När manommanen

tillmedverkarvårdinsatser attdäremot stöd för någon som genomom
vård.erforderlignärstående fåren

aktualiseraskulle ocksårättighettillför anhörigastödAtt göra en
enskildönskvärdaalltid detanhörigafrågan vård är mest ur enavom

haft anledninghar tidigareUtredningen noteravårdtagares synpunkt.
vårdenallra flestaunik. deFöranhörigsituation ärvarje äratt av en
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anhörig uttryck för kärlek och omtanke.ett Men sådan kärlek och om-
tanke kan finnas det blir naturligt relationen ellerinkluderarutan att att
övergår till bli relation vårdare och vårdtagare.att en som

Varje närståendes vårdinsats måste bygga på vårdinsatsen äratt
ömsesidigt önskvärd från anhörigvårdare och vårdtagare. Om görman
anhörigstödet till rättighet skulle riskera behöva bådeprövaatten man
den anhöriges behov anhörigstöd, fonni avlastning, och dent.ex.av av
enskilde vårdtagarens önskemål sådan relation till sin närstående.av en
Att bedöma dessa relationer så grannlaga det knappast lämparattsynes

försig reglering i rättighetslagstiftning.en
När utredningen talar stöd för ställeti för stöd till anhöriga ärom

detta medvetet. Det uttryck för anhöriga rimligen kan fåinteär ett att
ovillkorlig till stöd. Anhörigas stöd måste medvillkoraträtt atten vara
anhörigs vårdinsats önskvärd också från vårdtagarens synpunktären -
det således finns ömsesidig i detta.att en

den enskildeUr anhöriges synpunkt det viktigt betonaär att att
den bestämmelsen blir stöd för anhöriga skyldighet förgenom nya en

kommunen. Det viktigt enskilda har möjlighet få tydligär att att en
information kommunens beredskap och möjligheter erbjuda stödattom
för anhöriga. Det bör naturligt kommunerna planer ellerattvara genom
riktlinjer bekräftar vilket stöd kan erbjudas enskildeoch densom som
kan förvänta sig.

Mål för förstöd anhöriga

förarbetetI till den bestämmelse stöd för finnsnärstående iom som
5 § SoL noterades den funktionenpreventiva för anhörigstödet. Det är
viktigt det handlar detta och inte lägga ytterligareatt att attse om om

på anhöriga.ansvar
förMålet anhörigstödet handlar saker. första heltDen ärtreom

enkelt visa samhällets uppskattning för den villnärståendeatt görasom
insats för vårdbehövande. har tidigareVi det på månganoterat atten en

naturligt anhöriga hjälper den anhörigessätt är När insatseratt varann.
också innefattar vård och det ändå viktigt samhälletär attomsorg mar-
kerar sitt stöd för de anhöriga beredda insatser.är görasom

Ett mål för anhörigstödet bör medverka till anhörig-annat attvara
vårdares livskvalitet vårdåtagande. fysiska, psykiska ochDetrots ett
sociala kraven utifrån uppgift anhörigvårdare beror förstås bådeen som

omfattningenpå insatsen omständigheterna kring denna. Förav som en
närstående begränsad insats kan deldennagörsom en mera vara en av

liv, dvs möjlighet hinna och orka med liv vid sidanett gott att ettge av
uppgiften anhörigvårdare. vårdinsats omfattandeEn ärsom som mera
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och förutsätt-krävande för begränsa dennesden närstående kan dock
för mycketningar liv. livskvalitetVärderingar vad är ärett eget somav

dockindividuella bedömningar. uppgifter måsteanhörigstödetsEn av
behövs förmedverka till få det stödden enskilde kanatt attvara som

känna livskvalité individuellt perspektiv.att ettur
anhörigstödet.förebygga mål förAtt utbrändhet ytterligareär ett

Vårdansvar för kan innebära ochnärstående i många fall ettpressen
dentryck på den enskilde innehåller tydliga risker. reduceraAttsom

anhörigvår-och belastning kan ligga den uppgiftistress ensom som
frågadare tagit på måste därför viktigt. kan detsig Här attvara omvara

närstående kun-utbildning, handledning, råd och stöd dengenom ge
skap och insikt risker och gränser.om

goda relationer,anhörigstödet bör behovet stödja närståendesI att
uppmärksammas.den beroende den andres hjälp, Detärtrots att ene av

möjlighet tillkan handla stödja och fortsattuppmuntraattom en
åka bortupplevelser, i fonn få möjlighetatt attt.ex.gemensamma av

tillsammans.
skyldigheten för kommunernaockså viktigtDet är notera attatt att

anhöriga.får bli eller upplevas krav påstöd för anhöriga inte somge
vård ochkrav med behovfår heller inte innebäraDet ett personer av

villanhörig eller närstående. Utredningenvårdemotatt ta avomsorg
närstå-ömsesidighet relationen vårdtagare ochbetona vikten iigen av

ende.

Målgrupper anhörigstödetför

anhöriga/närståendeVilka är

närstående. Istöd förden nämnda bestämmelsen talasI i 5 § SoL om
Socialtjänst-förarbetet till införandet bestämmelsen redovisardennaav

närstående ikommittén begreppetmotivet för använderatt sam-man
familj eller släktlqetsen. Menmanhanget. Med anhörig iavses person

närstå-ibland ställe.inträder och anhörigas BegreppetiVännergrannar
Närstående forFörende står denna vidare definition anhörig. är öv-av

"Äldre-regeringens propositionrigt begrepp användes redan iett som
inför 90-talet" 1987/88:l76.prop.omsorgen

och andrabarn, syskonNärstående således såväl make/maka,är
släktingar, och vänner.som grannar
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baraInte långvarigt sjuka, äldre och funktionshindrade

Bestämmelsen talari 5 § SoL närstående till sjuka, äldrelångvarigtom
och funktionshindrade. också förhållandeDet i till dessa målgrupperär

diskussionen anhörigstöd varit intensiv.mestsom om
Vad gäller de psykiskt funktionshindrade har Socialstyrelsen i sin

uppföljning psykiatrireformen haft anledning uppmärksammaattav
vad det sociala nätverket, form familjeni och betyder. So-Ivännerav
cialstyrelsens årsrapport anknyts till bakgrunden psykiatrire-1998 till
formen:

Psykiatriutredningen bel också anhörigas informellarollste som
vårdgivare, deras merbe fa-astning och vikten samverkan medav
miljerna helai rehabiliterin Anhöriga har fått alltetttasprocessen.

för omvårdna vilket ställer för-särskilda kravstörre ansvar en,
må hantera de situationer Anhöriga riskeraruppstår.attan som
sjä psykiska problem till följd till densituationen. relationIva av
psykiatriskaVården beskrev psykiatriutredningen vidare anhörigas

änsla utanförskap och upplevelser betraktasattav mer som enav
belastning till föräldrar beskrevsBarn psykiskt sjukaän en resurs.

ofta förbisedd utveckling noterades inomEn positivsom en grupp.
många psykiatriska verksamheter. gällde bl förhållningssättDet a

föranhöriga och inrättande särskilda utbildningargentemot attav
familjesituationer.jälpa dem hantera påfrestningar iatt

Anhöriga till psykiskt funktionshindrade uppenbart viktigsåledesär en
målgrupp för stöd för närstående.

målgrupp noteradeEn närstående till missbrukare. So-Härärannan
cialtjänstkommittén följande.t.ex.

Det personliga stödet till missbrukares anhöriga enligt vår meningär
angelägen uppgiftför socialtjänsten. stödinsatserGenom tidigaen

för framtida skador,barn och anhöriga till missbrukare kanan ra
före-bl.a. form missbruk eller ohälsa anhöriga,i bland deegetav

byggas. och barnBåde internationella svenska studier har visat att
får bete-med missbrukande föräldrar oftare andraväxer änsom upp

missbruksproblem.endestömingar, skol roblem, ochanpassnings-
barnDärför vill särski peka på be delsen missbrukarevi t attav

tidigt uppmärksammas och stöges .

Ifråga stödet till missbrukares detbarn bör särskilt uppmärksammasom.
barn till missbrukare kan riskera på sig. Dettastora ärtaansvar som

dock problem. skall aldrig behöva förBarn haett annat ett ansvar vux-
vård och stöd. förvisso viktig uppgift för socialtjänstenDet är attnas en

medverka till kan få slippa orimlig "vuxen"-roll och heltatt attunga en
enkelt bam. det då fråga helt andra förutsätt-Men stöd påärvara om
ningar stödet för anhöriga.än

3 Socialstyrelsen följer och utvärderar 1998:4, 92.upp s.
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Funktionshindrade och andra barn och ungdomar med behov sär-av
skilt stöd också målgrupper för socialtjänstens insatser där anhörig-är
insatser ofta viktiga. Här kan stödet anhöriga med-till handlaär attom
verka till förutsättningar för normal föräldra/bamrelation ien vuxen
ålder. Det i detta sammanhang viktigt socialtjänstenär att upp-
märksammar funktionshindradealla inte tillhör personkretsen föratt
LSS och därför inte kan få de särskilda insatser till avlastning m.m.

kan erhållas enligt LSS.som
målgruppEn för stödinsatser anhöriga/närstående tillär personer

bor på någon form institution eller särskilt boende. Känslorsom av av
dåligt för närstående inte kan bo hemma eller otillräck-samvete att en
lighet i möjligheter till besök kan innebära påfrestningar. kan fin-Här

anledning uppmärksamma behov personligt stöd och möjlig-attnas av
het till dialog med andra likartadi situation.en

Att anhörig har olika innebörd i olika kulturer. Fråganvara om an-
hörigstöd har därför olika betydelse för människor olikamed t.ex. et-
nisk bakgmnd. Kunskapen etniskt och kulturellt perspektivettur om
närstående vårdar och äldre vårdas begränsad. Dettaär är ettsom som
angeläget förområde kommunerna hänsyn samband medtill iatt ta
planering olika för anhörigstöd.insatserav

vård ochInte minst inom till sjuka och äldre innebär in-omsorg
vanda könsmönster det vårdansvar oftanärstående på sigatt tarsom
handlar insatser från kvinnor. harDetta bl.a. uppmärksammatsom av

skriftLennarth Johansson i i Socialdepartementets välfärdsprojekt.en
vårt samhälle, i vår kultur torde kvinnorI hustrur, döttrar, svär--döttrar utsträcknini hö bära starka, ochpåän män uti-e egna-från kravkomman någon den släkt-istä näratt närmasteu pe,

omvårdnad jälp.kretsen behöver och Det heller ovanligtattinteär
finna kvinnli anhöriga, de för fantastiska hjäl-trots attsoma svarar
pinsatser, upplever deå tillräckligt, leverdegörän att inte att inte

till alla krav ställs.upp som - - -I många politiska församlingar tordedominerar Detmän. inte
särskilt långsökt har levandetänka sig deatt inteattvara samma

föreställningar kvinnor anhörigvad det innebär attsom somom- -för vård och olitiska beslut fattasDeansvara omomsorg. som -hur tillgängliga skal prioriteras har ofta det ex resurser egna-erfarenheterna nd.som
detNär äller illnader mellan kan också tillfokönen etts

anhörigstöd anske uppfattas mindre konkret och hand-mänav som
fast medverkan äldreboende.till byggaän att nyttt etten ex

Det viktigt kommunerna arbete med planer riktlinjer ochär i sitt ochatt
i dialog med anhörigorganisationer uppmärksammar närståendevårdatt

4 ÄldrepolitikSocialdepartementet 1997 i förändring, 66.s.
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inte utvecklas till orimligt utnyttjande kvinnor utifrån invantettett av
könsperspektiv.

Utredningens förslag rörande anhörigstödet innebär detta inteatt
skall förbehållas bestämmel-de målgrupper i den gällandenämnssom

stöd förMed hänvisning till vad redovisats böri 5 § SoL.sen som ovan
anhöriga närstående till alla olika målgrupper för socialtjänstensavse
insatser inom området vård och omsorg.

Former för stöd

Individuell inriktade insatser

Social-Stöd för anhöriga/närstående kan i många olika fonner. Närges
hand-olika exempeltjänstkommittén huvudbetänkande diskuterari sitt
funk-till sjuka, äldre ochlar det i första hand anhöriga långvarigtom

nämndes kommittén:tionshindrade. Följande stödfonner av

växelvård, dagvård, hjälp i hemmetavlösning -
information,personlig kontakt medpersonligt stöd omsorgen,-

kontaktperson, anhöriggrupper
närståen-Vårdbidrag, handikappersättning,ekonomisk ersättning0 -

elleranhörigvårdare/uppdragstagaredepenning, anställning som
kontaktbidrag.

statligapågår, bl.a. stimuleratdet utvecklingsarbeteI pro-avsom nu
stödformer.andra verksamhets- och Dejektmedel, dessa ochprövas

vårdtagarensåväl stöd tillindividuellt inriktade handlarinsatserna om
och dagvårdnärstående. växelvårdstöd direkt till den Så är t.ex.som

avlös-har effektstöd riktas till vårdtagaren,ett sommen som ensom
ning for den anhörige.

till andraför anhörigstöd vidgas till anhörigamålgruppemaOm som
funktionshindrade ochpsykisktbehov vård ochär t.ex.omsorgav -

deandra.stödformema blir delvis Avmissbrukare det naturligtär att-
stödpersonligtförsta hand olika formernämnda det kanske iär somav

angeläget.är
flexi-för anhöriga behovetGrunden för det individuella stödet är av

olika närstående olika behov. Attbilitet och anpassning till haratt se
relationden behov stöd och detta också ienskilde anhöriges attav se

frågaviktigt. kan dettill den enskilde vårdtagaren behov Härär vara
forminbegriparedan samband med biståndsbedömningiatt enom en

anhörig/närstående. kanförhållande till Detbehovsbedömning iav en
för-anhörig har ifinnas anledning bedöma hur deockså att resurser en

har.hållande till de vårdbehov vårdtagarensom
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Krav på ekonomisk anhö-ersättning kan markerasättett att attvara
rigvårdaren känner för vad möjlig social-insats. Urgränser ärsom en
tjänstens synpunkt gäller det uppmärksam och lyhörd förpåatt vara
vilket det individuella stödbehovet handlar ifråga-Det inteär. attom

den enskildes bild dialogsitt stödbehov, förasätta utan attav om en
med den anhörige och vårdtagaren, peka altema-och påövervägasamt
tiva möjligheter.

Allmänt inriktade insatser

Stöd för anhöriga handlar dock inte bara individuellt inriktade in-om
också viktigtDet socialtjänsten utvecklar möjligheter ochärsatser. att

former för allmänt inriktade insatser. Här kan det handla in-mera om
forrnationsinsatser och utbildning. underlätta stöd-Att bildandet av

där anhöriga kan få träffas för tala upplevelseroch delaattgrupper om
och erfarenheter med andra kan stödja anhöriga. Mångasätt attvara

allmänt inriktade bör kunnainsatser utvecklas samverkan medimera
fiivilligorganisationer. Sådan samverkan kan ske med särskilda anhörig-

medorganisationer eller pensionärsorganisationer, Röda Korsett.ex.
och med karnratstödj andeorganisationer verksamhet för missbrukare.

del inriktade insatser kan uppmärk-En allmänt särskiltattav vara
olika behov och tillolika målgruppers rikta särskilda insatserattsamma

anhöriga/närstående till missbrukare eller funktionshind-psykisktt.ex.
rade.

Metodutveckling

finns stöd förarbetet medDet för metodutveckling iett stort utrymme
anhöriga. Utredningen riksdagen har anvisat 100har tidigare noterat att
miljoner kronor på-anhörigstödet. Härår i år till utvecklingtreper av
går planering och fördelningolika insatser i kommunerna avnu av
medel dennatill olika utvecklingsprojekt. förförutsättningarnaI sats-
ning kommunerna anhörigorganisa-ingår förväntas samarbeta medatt

godationer och andra frivilliga bör haorganisationer. satsningDenna
förutsättningar till fortsattresultat stimulerari sinatt tursom enge
metodutveckling.

Stöd för anhöriga kan lämnas olika former.i många Kommunernas
skyldighet för inriktade påstöd anhöriga bör siginteatt ge varevara
eller begränsade ofta verksam-till vissa insatser. Stöd för anhöriga är
heter social-i sin systematiska form relativt inomärsom mera nya
tjänsten. därförDet område skulle riskeras hämmas i sinär ett ut-som
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preciseraderegler ställerellerveckling detaljerade anvisningar somav
med anhörigastället kreativitet, dialogkrav bör ipå kommunerna. Här

bi-kontinuerlig utvärdering insatseroch deras företrädare, samt aven
dra till metodutveckling.

påomfattas kravenstödet till anhörigabörDet ävennoteras att av
bestämmelsen i § SoL.god kvalité enligt 7

vårdAnhörigvård ochprofessionelloch omsorg

tillalternativofta anhörigvårdför anhöriga uppfattasStöd ensomsom
stödgivarerollfall blir socialtjänstensprofessionell vård. dessaI som

till den anhöriga tydlig.
professio-denkomplement tilldock anhörigvårdsällanInte är ett

till denstödetdet direktafrågannella vården och Utöver omomsorgen.
anhörigeskoordinera denbehovetdå ocksåanhörige uppkommer attav

det in-handlarprofessionella vårdgivarens insatser. Häroch den om
arbetsfördel-överenskommelserpraktiskaformationsutbyte och om

frånfrågan anvisningocksåomvårdnad uppkommervissning. I om
hjälpkunna få så bravårdtagaren skallprofessionella hur somenom

hursäkertochpåomvårdnad skall kunna sätt,möjligt, hur ett tryggtges
arbetsmiljöfinns också frågoranvändas,hjälpmedel skall Häretc. om

säkerhet.och anhörigvårdarens
vårdprofessionellmellan anhörigvård ochfråganTill gränsenom

professionellasocialtjänstens och denfrånhör också vikten attav man
möjligfördet finnsuppmärksam påvårdens sida gränserär att an-en
bådevårdinsats kaneller avsluta långhörigvård. Att trappa varaenner

enskild anhörig. Härförmed våndalättnad och beslut storett enen
faktisktha beredskapunderlätta beslut,lyhördhet bådefordras attatt

avslutatdenstöd efterhand tilloch ivårdansvaröverta att ensomge
anhörigvårdande insats.

Stimulansmedel

anhö-utvecklaStimulansbidrag försärskiltingårSom attnämnts ett
Med denäldrepolitiken.förnationella handlingsplanenrigstöd i den

stimulansmedel haftdessabestämmelsen harhittillsvarande i 5 § SoL
ochäldrelångtidssjuka,närstående vårdarinriktning påsärskild somen

funktionshindrade.
skallanhörigstödetförmålgruppenförslag innebärUtredningens att

enligtförolika målgrupper insatseranhöriga/närstående till allavara
anledningfinnaseffekt kan detdetta skall fåsocialtjänstlagen. För att



SOU 1999:97 Socialtjänstlagen 287

möjlighetenöverväga rikta särskilda stimulansmedel förävenatt att
utveckla anhörigstödet till de målgrupper detta innebär.nya som

lO.4.4 Ekonomisk tillersättning anhöriga

Ofta aktualiseras frågan stöd för anhöriga såsom fråga eko-om en om
nomisk ersättning för vårdinsatser. Socialtjänstkommittén förredogör
sin del för flera olika former för och möjligheter till ekonomiskt stöd.

I befintligt bidragssystem från Försäkringskassan finns flera olika0
bidrag har koppling till vård närstående: Vårdbidrag, handi-som av
kappersättning och närstående penning.
Kontantbidrag frånutgår också kommuner form hemvårds-i0 av
bidrag utbetalas till vårdtagaren.som,

fungerar ocksåKommuner arbetsgivare till skeranhöriga. Detta0 som
dels s.k. projektanställningar då någon anställs heltid ellerpågenom
deltid för anhörigvård, dels anhörigvårdare blirattgenom upp-
dragstagare och erhåller viss ersättning med hänsyn till be-etten
dömt vårdbehov.

ekonomiska bidrag ellerFrågan anställningar anhörigvårdför ärom
fråga anhöriga enligtstöd för utredningens börmening inteom som
regleras socialtjänstlagen. finns också kompliceradei Här frågor röran-
de arbetsrättsliga frågorSkatteregler och inte har möjliga ellervaritsom

för utredningensrimliga inom uppdrag. varjeIövervägaatt ramen
ocksåekonomisk riskerar ligga förväntanersättning insatseren om som

förhållande till anhörig. Samtidigt deinte rimlig i speglar fleraär en av
Åde faktiska insatsernämnda inteersättningarna anhöriga gör.som

anhöriga försörjningandra sidan har sin formvissa på isätt, t.ex.annat
pension.av en

föreslagnaDen närståendeskyldigheten för stödjakommunerna att
enligt utredningens till de insatsermening komplementär ett som

kommunen vårdskyldiga tillhandahålla behov stöd,deär äratt som av
och härvid ekonomiskDet stöd handlar inteomsorg. er-som omavses
sättning till anhöriga.
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sociala arbetet10.5 Det

metodutveckling i detviktigt främjaMin bedömning: Det är att en
socialinriktning tidiga formsociala arbetet, med på insatser i av

uppdragstöd. Socialstyrelsen bör få irådgivning och personligt att
metodut-stimulansmedel för stödja sådanfördela särskilda att en

veckling.

social-utvecklastark inriktning påSocialtjänstrefonnen hade atten
Ändå 90-taletochutvecklingen under 1980-serviceroll. hartjänstens

dominerande delmycketsocialbyråarbetet varitinneburit att so-aven
ekonomiska åtstram-familjeomsorg.individ- och Dencialtjänstens

underSocialbidragetdet starka trycket påkommunerna ochningen i
förstärkt sådan roll.1990-talet har snarast en

social-innehållet iutredningens uppdrag ingår inteI övervägaatt
ochverksamheterregleringen enskildaverksamheter ellertjänstens av

barn ochsocialtjänstens skydd förformer för regleringen etc.unga,av
möjlighetenfunderahaft anledningUtredningen har dock över attatt

formtidiga isocialtjänstens insatserstimulera utveckling av so-aven
fonner.kontorspräglademindrepersonligt stöd icial rådgivning och

lagreglering. Detfordrar ändradfrågadock inteDetta är som enen
det sociala arbetet.utvecklinghandlar avmera om

förebyggandeindividuella ochSocialtjänstens10.5.1

arbete

socialtjänstservicebetonadEn

utformasskullesocialtjänstenmarkeradessocialtjänstreforrnenI att
tjänst-skallsamhällstjänst. Socialtjänstenservicebetonad varasom en

hjälpoch sökerkommermänniskorvillig, uppmärksam, angelägen att
skulle behövaförbehöver det och inte Ingenoch råd så de sent.snart

skallmotprestationertill socialtjänsten. pådra för vända sig Kravsig att
till vadsamtidigt kanriktlinjer,bygga på allmänna somanpassassom

behandlasskullesökandeför den enskilde.möjligt och rimligt Denär
förrespektkrävaoch medjämställd med rätt atteget ansvarsom en

åsikter och synpunkter.sina
ochnälättaskulleSociala blev begrepp. Detjänster attett vara

medverkanriktlinjer och underefter klartkunna tillhandahållas angivna
socialtjänst.socialvård byttesberörs.den Begreppet ut motav som
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konsul-präglasmöjligtsocialtjänsten skulle så långtArbetet i ettav
enskildesdensyftade till frigöratativt arbetssätt, att resurser.egnasom

enskilde klien-denskulle riskersådant arbetssätt utsättaGenom attett
bärande pinciperDessakränkande kunna minimeras.för situationerten

gäller alltjämt.
socialtjänsten.forhuvudprinciperoch delaktighetFrivillighet är

lämnadesför vissaskyddsbehovkontroll ochall socialMen grupper
delsfinnsbarn ochförSkyddsbehovetsocialtjänsten.utanförinte unga

skydd ochförsocialnämndenförskyldighetallmän att svaragenom en
reglernasärskildadefar illa, delsungdomochstöd för barn genomsom

tvångsomhändertagandenmöjlighet tillutredning Den sommm.om
och LVM.särskild lagstiftning, i LVUdockplacerades ikvarstår

skydds-förbådedubbla rollendenhar alltsåSocialtjänsten att svara
ochoch missbrukarebarn/ungdomarför attbehovet utsatta ser-vara en

samhällstjänst.vicebetonad

starkKontorstraditionen är

påbekräftelsebåde lagmässigsocialtjänstreforrneninnebarFörvisso en
människo-gällerför förändring vadstödochutvecklingpåbörjad etten

grafenssocialtjänst. Portalpara-samhällets utta-inriktningoch avsyn
integritetochsjälvbestämmandeenskildes ärför denrespektlanden om

socialtjänstens arbete.helaförledstjämaviktigen
1991Socialbyråprojektetavslutade note-SocialstyrelsenMen när

följbl.a.hindrande kontorstradition"rubriken "Enunderrades
fattigvår-frånsocialbyråntraditionenadministrativa ärvtDen som
innehål-och kontorslokalemablanketterna, styrdagar,dens rutiner

ochmaktmarkerar socialtjänstemännensklienterna,medlet i mötet
förtroendefullttillmöjligheternaförsvåraroch ett öppetrevir sam-

dennainomokonventionelhävdar de utvägarnaarbete. Den asom
motstånd.påoftaregelonenterade organisation stöter

överlev-praktik""avståndetsdiskuterar ocksåRapporten ensomom
bemötandetinnebär detklientersocialarbetama.nadsstrategi för För att

åtgärds-formell distans. Tjänstemännen upprättarkaraktäriseras enav
ochuppgifterytligarelativtutgår frånrelation därrelation, ommanen
så-åtgärd. Menbeslutareller ettföreslårfrån klienter och därefter om

dikteratframför alltsocialarbetareförhållningssättdant avsynesav
skullesocialarbetaremed hurutsträckningoch litenvillkoren istämmer

vilja arbeta.

5 114.SoS-rapport 1990:27, s.

1019-1630SocialtjänstdeIA...,
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Ruth Wächter skriver i artikel socialt arbete myndig-en om som
hetsutövning. Nästan allt socialbyråema tvångsåtgärder, materi-gör -
ella insatser ekonomiskt bistånd och immateriellt stöd familjesamtal
etc har blivit myndighetsutövning. Wächter socialbyråer-attmenar-

dilemma sammanblandningenär uppgifter kräver formali-nas av som
serad handläggning och uppgifter formi behandling eller social råd-av
givning innebär faktiskt handlande. finnsDet bundenhetett vidsom en
ärendehandläggning. Samtidigt finns det inga lagliga hinder mot en
organisation hänsyn till skillnaden mellan faktisk handlingtar ochsom
myndighetsutövning.

Myndighetsperspektivet avspeglar sig också i Socialstyrelsenst.ex.
uppföljningar och statistik. självbestämmande, frivillighet och tillrätt
bistånd nyckelbegrepp och honnörsord i socialtjänstrefonnen. Menvar
i fallvarje vad gäller den sociala bamavården kan anmälan,noteras att

ansökan, oftast ingångenän till socialtjänsten.ärsnarare
De intervjuer med några socialtjänstens klienter utredningenav som

redovisat i intervjuboken På marginalen SOU 1998:161 bekräftar
denna bild socialtjänsten. Men också i andra sammanhang före-av
kommer inte sällan bilden socialtjänsten harinte förtroende hosattav
allmänheten samhällsinriktad service. Socialtjänsten tycks här-som en
vid inte ha legitimitet hälso- och sjukvården har hos med-samma som
borgarna. Detta till del inte märkligt medär tanke på socialtjänstensen
dubbla roller. Socialtjänstens vad gäller skydd innebär denattansvar
kan upplevas kontroll. enligtMen utredningens mening måste detsom
inte så. Stöd och sociala tjänster i mindre formellavara som ges en
former borde innebära förutsättningar utveckla det sociala arbetet tillatt

med mindre formell distans.möteett av

Det sociala arbetet

Individ- och familjeomsorgen inriktning på såväl individuellt all-som
inriktade insatser harmänt koppling till det sociala arbetetsnäraen

historiska Socialtjänstkommittén redovisarrötter. hur dessa handlar om
både den samhällsorienterade linjen och den individorienterande linjen,

pekar på den internationella socialarbetarfederationens,samt Interna-
tional Federation of Social Workers IFSW definition begreppetav
socialt arbete från 1982:

5 Wächter i artikeln Utredning, 106 i Denvall och Jacobsson 1998.s
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socialaboutbringwhoseprofessionworkSocial purposea deve-ofindividual formsgeneral and itschanges society ininin
lopment.

sammanhang,används i mångabegrepparbeteSocialt är ett somannars
anledningfinns noteradefinition. Detentydighar någonintemen som

disciplin.akademiskomfattarocksåsocialt arbetebegreppetatt en
arbetetsocialadetSverigei ärförtjänadessutomkan attDet noteras

fallet i ut-vilket intelagstiftning, ärutsträckning sammai styrtstor av
lokaltsocialtjänstenländer. Hosandra ärflestadeisträckning oss

socialarbetarnaprofessionellaverksamhet. Destyrdpolitisktockså en
inomharpersonalendetyrkesansvar sättlagreglerathar inget som

påutsträckningarbetar iSocialarbetama storsjukvården.ochhälso-
imålsociala arbetetssocialnämnden. Detfrån som endelegation ses

också vissablir dåDelvisverksamhet.styrd,politiskt me-reglerad,lag
priorite-föremål förellerlagstiftningenreglerade imetoderdel och

lokal nivå.beslut påpolitiskaringar genom
iutredningen,villentydigtÄven socialt arbete inte ärbegreppetom

ochindivid-inomutvecklingsbehovvissadiskussionfortsattaden om
arbetet.socialadetutvecklingtalafamiljeomsorgen, avom

arbetesocialtformerAlternatival0.5.2 av

lag-arbetesocialtformerocksåfinnssocialtjänstlagen ett somI avpar
fa-gällerDetmyndighetsutövning.traditionellsidanvidreglerats av

metodut-resultatsamarbetssamtal. Båda är ettochmiljerådgivning av
arbete.socialtveckling i

Familjerådgivning

syftesamtal ibestår iverksamhetfamiljerådgivningMed somenavses
familjer. Kom-ochparförhållandensamlevnadskonflikter ibearbetaatt

familjerådgivning,försörjaSoL att genomskall enligt 12 §amunen
erbju-kanrådgivare,lämpligellerförsorgkommunens genomannars

det.begärdas dem som
VerksamhetsgrensjälvständigskallFamiljerådgivningen vara en

medsambandilämnasuppgifterdesekretesskydd förmed högt som
rådgivningen.

åtnjuterverksamhet,efterfrågadFamiljerådgivningen är somen
enskilda.blandförtroendestort

43.7 1995:58,från SOUhämtatCitatet är s.
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Samarbetssamtal

Fram till 80-talet vårdnads- och umgängesärenden sällanintevar
mycket Ärendenatraumatiska ärenden inom socialtjänsten. innebar ytt-
randen till tingsrätten i mål skall blir vårdnadshavare vidom vem som

separation och mellan barn och föräldrar.umgängeen
Under 1970-talet introducerades samarbetssamtal metod attsom

lösa vårdnads- och umgängesärenden. ställetI för socialnämndenatt
bedömer föräldrars lämplighet föräldrar helt enkelt stöd till attges
själva och lösa sin konflikt.ta ansvar

Till början sågs metoden samarbetssamtal med misstroende blanden
dem formellapå grunder granskade och bedömde metoden såsomsom

del i socialnämndens myndighetsutövning. Det visade sig dock möj-en
ligt med användande samarbetssamtalatt lösa många vårdnads- ochav
umgängeskonflikter mellan makar domstolsbehandling. Sam-utan
arbetssamtal sedan 1990 särskiltär reglerad del socialtjänstenen av
12 § SoL. Bestämmelsen utvidgades den oktober1 1998.a

Socialtjänstkommitténs förslag personligt stödom m.m.

Socialtjänstkommittén redovisade i sitt huvudbetänkande social-Nya
tjänstlag SOU 1994:139 förslag avsåg främjaett att ut-par som en
veckling socialt arbete vid sidan myndighetsutövrmg. Kommitténav av
föreslog socialtjänstens skyldighet tillhandahållaatt personligt stödatt
skulle förtydligas. Förslaget rörande personligt stöd innebär att man
inte ytterligare preciserar vilka formeri eller för vilket ändamål sådant
stöd skall lämnas. Kommittén det bör lämnas varje kommunattanser

"själv bedöma vilken organisationatt ändamålsenlig förär mestsom
rådgivningsverksamheter inte innehåller inslag myndighets-som av
utövning" s. 425.

Socialtjänstkommittén föreslog vidare i socialtjänstlagen skulleatt
införas bestämmelse med innebörden socialtjänsten "skall iatten ny
sitt arbete särskilt beakta behovet tidiga insatser". sina allmännaIav
motiveringar för förslaget anför kommittén bl.a.:

Enli vår mening kan de tidiga insatserna hänföras tillnärmast se-kun ärpreventionen, dvs. sådana insatser riktar sig till barn,som
ungdomar och i riskmiljöer eller risksituationer syftei för-attvuxna
hindra eller begränsa utveckling. Hit hör rad ivnmgs-en ogynnsam
verksamhet riktar sig till olika t.ex. omsmot-som grup er, ung
tagnin alkoholrådgivning och budgetra givning. hör ocksåHitar,

ersoni stöd till enskilda formt i kontaktperson ellersom ges av
ontakt amilj eller grupgverksamhetför anhöriga tillt.ex. attsom gemissbrukare eller de rdar närstående psykologiskt stöd.som v en

Andra exempel på tidiga insatser psökande verksamhetär samtu
fältarbete bland tonåringar, kamratstö jande insatser skolani samt
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bamhälsovården.ochmed mödra-samarbetesocialtjänstens - -- ochupptäckatidigtbetydelsenmissbrukarvården har attInom av
motverkaoch ettför förebyerbjudainsatsertidigt meratt väääcänt.a

vård länge varitbehovattan e avom

insatsertidigamedarbeteSocialtlO.5.3

stödpersonligtochrådgivningsocialförförenklade formerhittaAtt
enskildesdenhandlarenskilde. göraDetför denviktigtbör omvara

möjligt. Denförtroendeskapandesåmed socialtjänsten en-möte som
ochproblemfram sittläggavågarhan/honkännakunnaskilde bör att

socialt kon-utifrånifrågasattuppleva sig ettbehövastödbehov attutan
behövaoch intestödförväntakunnaskallenskildetrollperspektiv. Den

detellerfrågaden"makt"ellerkontroll överförlorarädd för attvara
socialtjänstentillsighanproblem vänt om.

tidi-vilketkommuner,i mångapågårutvecklinghärDet är somen
social-ocksåexempel visar närDessa att2.4.avsnittredovisats igare

möj-ocksåstöd detochrådlämnaför ärmetodersöker atttjänsten nya
handlarförtroende. Dettamänniskorssnabbt vinnarelativtligt att

roll.erbjudande Menitydlighetochbemötandemycket en meraomom
denflyttavågar tra-socialtjänsten utfrågaocksådet kan att uromvara

medSamverkanuppsökande.ochkontorsmiljönditionella meravara
intressantahärfamiljecentralerm.fl. iförskolor ärMVC,BVC, öppna

exempel.
vari-kunnabörerbjuds denna formistöd/tjänsterpåBredden som

kommunvarjenaturligtbörDettill kommun. attfrån kommun varaera
ochstrategi övervä-formarproblemen, sinsocialadeanalyssingör av

resursbehov.sinager

formerRådgivning i olikaoch stöd

stöd iochrådgivningform bördennaibas förnaturlig insatserEn vara
förstavid möteföljeroch stöd ettrådkanformer. Detolika somvara

alkoholrådgivning,försärskilda enheterocksåsocialtjänsten,med men
fa-isamverkanförliksomkuratorsfunktionerochföräldrarådgivning

kon-formistödinsatserkompletterandeOcksåmiljecentraler avetc.
erbjudanaturligtborde attombudpersonligttaktperson/familj och vara

form.i denna
vända sigkunnanaturligtdetborde attmissbrukareFör t.ex. varaen

behandlingsmetoderolikafå informationförsocialtjänstentill att om

18 360.1994:139,SOU s.
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och deras resultat, i dialog med professionellasamt socialarbetare få
samråda behandlingsmöjligheter för sin del. Föräldrarom iegen en
personlig krissituation och känner de behöver stöd i sina barnsattsom
fostran och utveckling bör känna förtroende för möjligheter till profes-
sionellt stöd hos socialtjänsten.

Men det borde också kunna möjligt erbjuda vissaatt öppen-vara
vårdsinsatser i generella såsom dagverksamheter förmera program -
missbrukare, psykiskt störda, hemma-hos-insatser och familje- och
miljöterapi.

Det också viktigtär det sociala arbetetatt inte enbart blir frågaen
individuellt inriktade insatser. I kommuns analysom en egen av pro-

blem bör ingå ingå identifiera problematt att på allmän och strukturell
nivå. Grupporienterade och allmänt inriktade insatser viktig delär en av
socialt arbete.

Politisk styrning och professionellt arbete

Socialtjänstlagen innebär socialtjänstens verksamhetatt och leds,styrs
vad gäller mål, inriktning och kvalitet, politisk vald nämnd. Per-av en
sonalen arbetar på uppdrag och delegation, i enlighet med riktlinjer,
prioriteringar och resursanvisning från denna nämnd. Detta är ett ut-
tryck för det demokratiska folkstyret.

Samtidigt krävs de professionella insatseratt skallsom ges vara av
god kvalité, i enlighet med den bestämmelse infördes1998 i 7 §som a
SoL. Personalen i socialtjänsten skall ha lämplig utbildning och korn-

Tjänsteansvaret vidpetens. myndighetsutövning innebär denatt en-
skilde tjänstemannen personligen kan ställas till för fel elleransvar
oaktsamhet. Socialtjänsten politiskt styrd,är politikeransvaret ochmen
tjänstemannaansvaret går till viss del i varandra.

Beslut riktlinjer, prioriteringar och resursanvisning uppenbartärom
beslut till sin karaktär politiska. detär När gäller metoder i socialtsom
arbete formi rådgivning och stöd till enskilda finns behovav att ut-av

lämnas för utveckling professionella metoder. Detrymme en av mer
pågår stark utveckling den akademiska disciplinen socialt arbete.en av
I samarbete med universitet och högskolor utvecklas också regionala
och lokala FoU-organisationer, bra for samverkanutrymmesom ger
mellan fältverksamhet och forskning. Intresset för uppföljning, utvärde-
ring och kvalitetsutveckling arbetet starkt i många kommuner.ärav
Läget bör också för samspel mellan forskninggynnsamt ett näraanses
och praktik vad gäller utveckling det sociala arbetet.av

Det angeläget det kanär skapasatt för tillvaraett utrymme att ta re-
sultat forskning och utvärdering rörande socialt arbete. Valav meto-av
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medområde utrymmebli störredärförmetoder börsocialadetder i ett
önsk-Iberörda klienter.medavgöranden dialogiprofessionensför en

och soci-klientendärföringårsociala arbetet attdetvärd utveckling av
påinterelation,förtroendefull styrsikanalarbetaren avmötas somen
hakunnaenskilde börprocedurregler. Dendetalj- ellerförhand givna

ochproblemsituationsinstöd baseratochfå rådmöjlighet att egen
arbe-erbjuda. Ikansocialarbetarenprofessionella kompetensden som

professionella ansvaretdetstöd börpersonligtochrådgivningmedtet
politiskadetåtskild från ansvaret.ochbli tydligareockså kunna mer

professio-förÄven ettförordarutredningen större utrymmeettom
harsocialtjänstenförbetonas attarbete börsocialt ansvaret ennellt att

resursanvändningochprioriteringriktlinjer,förliksomgod kvalitet,
politiskt.fortfarande måste vara

kräverrättssäkerhetenskydd ochpå vad barnsUppmärksamhet

haskallsocialarbetarenförviktigtockså attkompetenspå ärKravet
frågan gränsensäkerhet hanteramedförerfarenhettillräcklig att om

andraoch årollstödjandeochrådgivandesidanmellan å meraenena
kräva.kanrollmyndighetsutövandesocialtjänstensde kravsidan som

skyddetsärskiltde kravtydlig ikunna avgällerDet somatt vara
enskil-denförlyhördgälla närocksådet kan attkräver. Menbarn vara

stödönskemål prövatfårhanfordrar etträttssäkerhet t.ex.des att om
stöd iochrådutvecklabistånd Atttillreglerde rättenenligt anger.som

rättssäker-enskildesdenförsvagninginnebärfårformer inte avennya
het.

Dokumentation

påkravställs inteSoLenligtoch stödrådomfattarverksamhetI som
och ibiståndärendenhandläggningi an-dokumentation såsom omav

ochÄven rådgivningmedverksamhetmyndighetsutövning. omnan
sådanviktigtdetSoL attenligt 50 § ärutredningarinnebärstöd inte

uppföljningförbehövsdokumentationdeninnehållerverksamhet som
såvältillbidrakandärigenomochverksamhetenutvärderingoch av

metodutveckling.kvalitets- som
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Utrymme för lokal utveckling

Syftet med utveckla former föratt stöd och tjänster bör attnya vara
dels utveckla kvalité och effektivitet i det sociala arbetet, dels också att
socialtjänstens insatser kan efterfrågas i tidigare skede och ökadiett
utsträckning på den enskildes initiativ. dessaI former detärnya ange-
läget efter hög gradatt sträva tillgänglighet, respekt för denen av en-
skilde och dennes uppfattning sitt problem, möjlighet tillsamtav ano-
nymitet. Frågan bemötandet, liksom frågan brukarinflytande,om om
bör intresse.ägnas stort

finnsDet inom för socialtjänstlagens regler ett stortramen utrymme
för kommunerna utveckla stöd- ochatt servicefonner. Alternativnya
bör fram iväxa samverkan med andra aktörer, med frivilligagärna or-
ganisationer och med enskildas nätverk och omgivning. handlarDet då
inte skjuta socialtjänstensatt över eller kostnader på andraom ansvar

stimulera alternativautan formeratt för socialtjänstens stödin-mera om
satser.

Stimulans till utveckling

Utvecklingen bör i första hand lokala förutsättningar ochstyras av
främjas centrala regler och riktlinjer. kanDet dock finnas anledningav

det finnsöverväga möjlighet för stimulera kommunernasstaten attom
utvecklingsarbete särskilda stimulansmedel under två-t.ex.genom en
årsperiod. Ett stöd till utveckling arbetet med tidiga insatser ochav so-
cial rådgivning bör ha inriktning på samtliga landets kommuner.en
Medlen bör dock fördelas Socialstyrelsen bakgrund tydligamotav av
proj ektplaner från kommun.etc. resp.

Utredningen vill också metodutvecklingnotera inom individ-att och
familjeomsorgen område där behovetär forskningett och utveck-av
ling, i samverkan mellangärna praktiker och forskare, angeläget.är

10.6 Kommunerna och hemsjukvården

Min bedömning: Det tudelade för hemsjukvården fortfa-ansvaret är
rande problem. I hälftenett landetsnärmare kommuner kvarstårav
parallella organisationer för vård till äldre och funk-om omsorg
tionshindrade. Det viktigt kommunernaär och landstingetatt får in-
citament hantera behovenatt förändringargemensamt till följdav a
de ökade kraven på äldreomsorg och den snabba medicinska ut-
vecklingen. Betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade är
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effektivförstyrmedelviktigtstarkt ochfortfarande resursan-ett en
ochsjukvårdenomstruktureringenstarkadenvändning. Men av
del-harkommuner/landstingieffektiviseringarekonomiska krav på

för detta.förutsättningarnaförändratvis

deregleringenuppdragutredningensi överingår inte attDet avse
utredning-försocialtjänsten. Inomverksamheterna inomdirekta ramen

äldreomsorgenrörandeiakttagelservissadock gjortsarbete harens
redovisa.angelägetkännsdet attsom

hemsjukvårdförEnhetlil0.6.l ansvar

Bakgrund

för långva-Ädel-reformen samlatkommunernafick ettGenom ansvar
fickfunktionshindrade. Kommunernaochtill äldrevårdochservicerig

desjuksköterskenivå, i sär-tillhemsjukvården,förockså ansvaret upp
boendefonnersärskildaiinnebärboendeforrnema. Detta attskilda -

servicehus,gruppboenden,ålderdomshem, etc.sjukhem,dvs. i ansva--
läkamivå.och underservicevård,allförkommunerna omsorgrar

avtaltecknamöjlighetlandstingochkommuner attDärutöver gavs
ordi-isjuksköterskenivåtillhemsjukvård ävenföratt uppansvararom

medgivande. KommunernaregeringensförutsätterAvtalenboende.närt
vidfärdigbehandladeför medicinsktbetalningsansvarocksåhar ett

lO.6.2.avsnittsjukhus se
Ädel-reformen för lång-samla ansvaretmedsyfte attviktigtEtt var

delharhuvudman. Trots dettatill storvårdochvarig service avenen
problemhandlat1990-taletunderäldreomsorgendiskussionen omom

ochvårdkedjoravbrott ihandlathartill ansvarsfrågan.knutna Det om
medsambandIhuvudmännen.mellaninforrnationsöverföringbrister i

uppkommitfrågorharverksamhetoch besparingar iutveckling omav
oför-formellt inomhuvudmännen,mellankostnaderövervältring av

fördeladedetmedför ansvaretansvarsfördelning. Dessutomändrad
samordnings-fortsattahemsjukvårdenochhjälpmedelrehabilitering,

problem.

ÄdelutvärderingSocialstyrelsens

Ädel-reformen Social-konstaterarfrån utvärderingenslutrapportenI av
Ädel-1996:2utvärderaroch attSocialstyrelsen följerstyrelsen upp

huvud-lösningenhetliginnebar någonkonstruktion intereformens av
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mannaskapet för hemsjukvården. Fortfarande kvarstår tudelad hem-en
sjukvård och problem med parallella organisationer för vård och om--

-i hälften landetsnärmare kommuner.sorg av
Utifrån sina studier för- och nackdelar med kommunaliseradav en

hemsjukvård redovisar Socialstyrelsen faktorer talar förett ettpar som
samlat för hemsjukvården:ansvar

dels medför det ökad kontinuitet och utveckladen en mer- - -samverkan i vården den enskilde vårdtagaren, dels innebärav en
kommunaliserad hemsjukvård bättre bas för integrationen en avsjukvård och socialtjänst

Socialstyrelsen redovisar vidare bl.a.

problem med tillgodose de äldres rehabiliteringsbehovatt i kommu-0
med delad hemsjukvård,ner

delad hemsjukvård innebär ytterligareatt länk i vårdkedjan för0 en en
patienter skrivs från akutsjukvården.utsom

Mycket talar, enligt Socialstyrelsens uppfattning, för sammanhålletett
kommunalt för hemsjukvården äldreomsorgsperspektiv.ettansvar ur

Vid utredningens kommunbesök har behovet förändringav en av
för hemsjukvården i ordinärt boendeansvaret varit återkommandeen

fråga och synpunkt.

Ansvaret för hemsjukvården

Ädel-reformenI fick kommunerna, enligt 18 § 1 förHSL,st ett ansvar
sjukvårdsinsatser, till sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer.upp
Landstinget behöll dock för sjukvårdsinsatser i ordinärt bo-ansvaret
ende hemsjukvård. Enligt regel i 18 § 3 HSL får landstingetsten
överlåta skyldighet erbjuda hemsjukvård till kommunen, lands-att om
tinget och kommunen detär överens regeringen medger det.samtom

Ansvaret för hemsjukvården fick alltså ingen enhetlig lösning ge-
Ädel-reformen. överlätsDet kommuner och landsting kom-nom att

huruvidaöverens skulle föras till kommunernaansvaret överma om
eller ej. Knappt hälften landets kommuner ocksåtog över ansvaretav

Ädel-refonnen.för hemsjukvården i samband med Senare har motsva-
rande avtal träffats i ytterligare antal kommuner, bl.a. i sambandett
med de förändringarna i regional organisation i Skåne och Västra
Götaland.

9 följerSoS och utvärderar 1996:2.upp
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drygthemsjukvården iförsvarade kommunernabörjan 1999I av
kommuner.hälften landetsav

1999,äldreomsorgenikommun/landstingTabell 10.1 Ansvarsgräns
mellan huvudmännenenligt avtal

Antal kommunerAntal länkommun/landstingAnsvarsgräns
131hemsjukvård 8iforkommunaltAvtal ansvarom

sjuksköterskenivåtillboendeordinärt upp

16hemsjukvård i 2förkommunaltAvtal ansvarom , ,i ,undersköterskenivåtillboendeordinärt upp

141dvs. 11§ HSL,reglerna i 18enligtAnsvarsgräns
hemsjukvård enbart iförkommunalt ansvar

boendefonnersärskilda

28912Summa
sammanställningLandstingsförbundetsKälla:

landetspå drygt 50befolkningmed procentkommuner,147För aven
för hem-rörandemed landstingavtalsåledesfinnsinvånare, ansvar

iavtalenframgår tabellen ettboende. Som ärordinärtsjukvård i av
under-tillhemsjukvårdtillbegränsadeantal kommunermindre upp

sköterskenivå.
ordi-hemsjukvård iöverenskommelser förkommunalt ansvarom

denpåbaserassammanställningovanståendeenligtboendenärt
tecknats iavtalHSL. deMen18 § 3bestämmelsen inämnda som

lokala förut-respektivebaserats pådärutöverlandet hardelarolika av
sammanställ-ivad redovisasföljerHuvudlinjernasättningar. som

dockdraskommunernasförpraktiskaningen. Den gränsen ansvarmera
de olika avtalen.olika inågot

handlarolika läni t.ex.faktiska gränsdragningenDen om

med ålders-barn,hemsjukvård förförkommunen inteatt ansvarar0
år,år 187gräns resp.

behovvaraktigthemsjukvård vidförenbartkommunen avatt svarar0
vård,

fårocksåtillhemsjukvårdförkommunenatt sompersonersvarar0
och/eller LSS,enligt SoLinsatser

hemsjuk-avanceradkvalificerad ellerförlandstingetatt ansvarar0
vård,

s.k. lasarettsan-vårdför palliativlandstingetatt genomansvarar0
hemsjukvård/LAH.knuten
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Nämnda överenskommelser handlar praktiska gränsdragningarom
mellan å sidan kommunen och å andra sidan primärvårdenena resp.
länssjukvården. De gränsdragningar ålder och varaktighetrörsom
handlar mellan primärvårdensgränsen hälso- och sjukvårdsansvarom
för alla medborgare förhållandei till kommunernas "for långva-ansvar

Ädel-refor-rig service och vård till äldre och handikappade" som är
käma. Andra gränsdragningar kvalificerad vård, LAH,mens etcom-

handlar länssjukvårdens förhållandei till kommu-mera om ansvar-
och primärvårdens Det delvis kopp-är gränsernernas äransvar. som

lade till krav på kompetens, också starkt beroende denärmen som av
medicinska utvecklingen, vilket utredningen återkommer till.

finnsDet växande tryck på hemsjukvårdenett utgår från läns-som
sjukvårdens behov. förutsättningarNya utvecklas for enskilda, medatt
stöd från länssjukvårdens specialister, kan vårdas i hemmet. Personer
med sjukdomar innebär kroniskt och varaktigt behov vårdettsom av
och kan med hjälp teknik vårdas hemmet.i innebärDettaomsorg av ny

Ädelrefonnen,ansvarsmässigt något förhållandei till utgicknytt som
från gränsdragningen mellan kommunernas och primärvårdens ansvar.

Inget samlat politiskt ansvar

Ädel-reformen resurserinnebar och kompetens flyttadesatt ansvar,
från landstingen till kommunerna.över Men för äldres vårdansvaret

och fortfarande delat. detIär hargränssnittetomsorg nya nya samver-
kansbehov uppstått. Primärvården har fortfarande för läkarinsat-ansvar

i den vård och åligger kommuner. Landstingen harser omsorg som ge-
sitt för länssjukvården akutsjukvård i både ochöppennom ansvar

sluten form för den geriatriskaäven vården.ansvaret
Ansvaret för hjälpmedel delat mellan kommunerär och landstinget.

Efter ändring i HSL år 1994 har kommunerna det formellaen ansvaret
för hjälpmedel följer kommunernas hälso- och sjukvårdsansvarsom av

Ädel-reformen.enligt Avsikten förtydliga landstingens respek-attvar
Överenskommelsertive kommunernas på regional nivå innebäransvar.

dock det i praktiken kvarstår vissatt spännvidd i vad kom-ären som
faktiskamunernas ansvar.

Det finns alltså parallella organisationer för vård och iomsorg
många kommuner, vilket skapar problem. kom-Det gränssnitt
mun/landsting finns innebär inget samlat för vårdensom nu ansvar av
äldre, det för kommuneräven och landsting vill etttaom som gemen-

idag finns möjligheter inrättasamt nämnder ochansvar gemensamma
kommunalförbund.
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avgränsningenpraktiskadenSamverkan om

innebärdynamisk. Det attmedicinska områdetpå det ärUtvecklingen
därför intekanstark. Manäldreomsorgendynamiken iockså är en

Detäldreomsorgen.inomansvarsfördelningfastför alla läggagång en
hanteralokala planetdetpåbehovfinnasalltidkommer attettatt av

landstingetsochmellan kommunernasavgränsningenpraktiskaden
såvältillhänsynske medmåsteavgränsningpraktiskSådanansvar.

möjligheterochbehoviförutsättningariförändringarsuccessiva som
förutsättningarFörändradeutvecklingen.konsekvenserhanteraatt av

denhemsjukvårdavanceradtillmöjligheterökadedekan somvara
utvecklingenKonsekvenser är t.ex.skapar.utvecklingenmedicinska av

skallpersonaldenhoskompetensutvecklingenbehovet svarasomav
hemsjukvården.möjligaframtidenför den i

medicinska insatsersociala ochförkommunaltenhetligtEtt ansvar
sammanhållentillmöjligheterformfördelar ierfarenhetenligt avger
socialgällervadbehovsbedömningsamladochvårdplanering omsorg

uppmärksammaanledningocksåfinnsdetMensjukvårdsinsatser.och
kanprimärvårdsläkarendistriktssköterskan ochmellanavståndetatt

medförinnebära riskerkandetta attochupplevas personerattstörre
studier,fleravård.får Ivårdbehov inte rättmedicinskakomplicerade

Äldreuppdraget, harfrån1998årsrapporteniSocialstyrelsenbl.a. av
lä-tillräckligaboendefonnema saknassärskildadeidetpåpekats att

läkarstöd.finnshemvårdeni ännudet ettochkarresurser att svagare

äldreomsorgenförenhetligtBehov ett ansvarav

huvudmannaskapetenhetligt lösningÄdel-reformen ingeninnebar av
Ädel-frånpekade slutrapporti sinSocialstyrelsenhemsjukvården.för
samlatbehovetoch på ettmedförtdettaproblempå deutvärderingen av

inomutvecklingenanalysUtredningenshemsjukvården.för avansvar
harvård/omsorgmedicinskochsocialfråganochäldreomsorgen om

slutsats.tilllett samma
ochvårdtyngdmellankopplingoch enkeltydligfinns ingenDet
denutsträckning ärIboendeforrner.särskilda storvård ibehov av
denberoendeboendefonnersärskildavård ibehovenskildes avav

ivårdmöjligsådan ärboende. Vadordinärt ärvården imöjliga ensom
organi-vårdensochtillgängligaberoendeutsträckningstor resurserav

servicehussjukvårdsinsatser i ettsvårigheterskaparsering. Det att t.ex.
kangrannkvarterihemsjukvårdenmedan ettkommunensär ansvar

primärvårdens/landstingets ansvar.vara
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Den nuvarande gränsdragningen mellan landstingets och kommu-
för övervältringutrymme båda hållen.nens ansvar Ettger av ansvar

landsting kan brister hemsjukvårdsresurseri medverka tillgenom ett
behov särskilda boendeforrner ställer Ökade anspråk kom-påav som

Detta innebär kommun kan ha betalningsansvaratt förmunerna. en
medicinskt färdigbehandlade, saknar möjlighet påverka sjukskö-men
terskeresurs och kompetens. På motsvarande kan kommunett sätt en-

omvandling servicebostäder till ordinärt boende i praktikengenom av
övervältra för hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvår-ansvar
den/landstinget.

Enligt utredningens mening finns starka skäl för samlatett ansvar
för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och i ordinärt boende
hemsjukvård. Att kommunerna lagstadgat sådant fordrarettge ansvar
dock analys rad frågor hänger meden gränsenav en som samman
mellan kommunernas och primärvårdens De kommuner ochansvar.
landsting träffat överenskommelser kommunalt försom om ansvar
hemsjukvården har valt delvis olika praktiska för kommunernasgränser

Den snabba medicinska utvecklingen innebär möjligheter tillansvar. en
avancerad hemsjukvård ofta fordrar samverkan med och direktasom
insatser från länssjukvården. lagregleraAtt mellan kommuner-gränsen

och primärvårdens skulle således inte tillräckligt.nas ansvar vara
Det uppdrag regeringen till särskild utredare dir.gettsom en

1999:42 och lärrma förslagatt över till lösningar förbättrarse som
möjligheterna till samverkan mellan kommuner och landsting därförär
angeläget. Det framstår angeläget tydliga incitament tillskapasattsom
för utveckling innebär samlat för hemsjukvård.etten som mera ansvar

Den snabba medicinska utvecklingen ställer krav på huvud-stora
alltEn kvalificeradmännen. vård möjlig utföra ordinärtär i el-attmer

ler särskilt boende. Det viktigt huvudmännenär samverkar i utveck-att
lingen sådan vård. Denna samverkan kan handla hur den vårdav om

behandlings- och omvårdnadssynpunkt och i medicinteknisktsom ur
hänseende möjlig utföraär i hemmet skallatt kunna praktisktäven
utföras god vård hemmen.i Här spelar utbyggnad kommunalasom av

och inte minst kompetens hos personalen i hemsjukvårdenresurser av
roll.storen

Utredningen vill i detta sammanhang också i utredningensnotera att
arbete har uppmärksammats bristerna läkarstödeti i särskilda boen-att
defomier och i hemsjukvård fortfarande framstår problem.ett stortsom
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behöver överBetalningsansvaret10.6.2 ses

Bakgrund

be-ekonomiskaÄdel-reformen kommunernafick ett ansvarGenom -
enhetervidfärdigbehandlade patientermedicinsktförtalningsansvar - hälso-landstingetsvård inomgeriatriskellerakutsjukvårdsomatiskfor

sjukvård.och
betalningsansvarslagen10 §enligtfárdigbehandlad ärMedicinskt

behöverlängreinteenhetsådanpåintagenpatient är menensomen
inomenhetvidellerenhetenvidvårdmedicinskaden annangessom

kommunenvårdbedrivsdetsjukvård därochhälso-landstingets som
för.betalningsansvarharinte

medproblemetbetalningsansvaretinförandettillBakgrunden varav
Ädel-reforrnenakutsjukvården innaninompatienterklinikfárdigas.k.

iplatsertillgängligaandelhållPå många storkraft.trädde i avvar en
vård.väntade påakutsjukvården annanupptagna sompersonerav
mel-irritationskapadelånga. DettamycketsällaninteVårdtiderna var

mångaorimligtocksåförståsdetvården,i urolikalan parter varmen
synpunkt.patienters

väsentligenhafthafår bedömasbetalningsansvarInförandet ettav
färdigbehandlademedicinsktkvarliggandeAntaleteffekter.positiva

nivå,låg ävensedan pålegatoch har1992redansnabbtminskade en
Fortfa-ökning.mindretilltendensfinnshållmångadet på enenom

akut-påkvarliggerfärdigbehandlademedicinsktantaletrande somär
lågtbetalningsansvarkommunaltmedvårdgeriatrisk etteller iklinik

håll.flestapå de
harkommunernamöjligtvarit attharutvecklingDenna genom

såövrigtoch i attsärskilda boendeforrnerformibyggt ut avresurser
färdigbehandlade.medicinsktdehemklarar att taman

kor-formÄdelreformen effekt isnabbficklänssjukvården avInom
akut-iplatserantaletminskningochslutenvårdvårdtider i avtare en

dockplatsantal harochVårdtider senarevård.geriatriskochsjukvård
till.återkommaskallvifaktorer,andraflerapåverkats även somav

ekonomiskform styr-oprövadtidigareBetalningsansvaret avenvar
Ädel-frånslutrapportenikonstaterarSocialstyrelsenvården.ning av

utvärderingen att
minskabeträffandeverkningsfull attcketvaritreformen färdigbehandladern- - - vård ipåsjukhus väntarmedicinsktantalet som

för-alltidproblem ärdeDärmed attformer. sagtandra är inte som
tillvårdfonnfrånöverföra annan,knilppademed patient enatt enen
basisåinitiativ,Socialstyrelsensinnebär re-avTvärtomösta.ar oreskrifterutarbeta1995,Adelutvärderingen att omfrånsultaten
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inforrnationsöverföring och samverkansrutiner mellan vårdgivare,
uttryck för behovetett få till stånd säkrareatt och välfunge-en merrande vårdkedja för den äldre.

Begreppet medicinskt fárdigbehandlad är intenämnts närmaresom pre-
ciserat lagstiftningen.i iÄdelutvärderingensSocialstyrelsen konstaterar
slutrapport begreppet medicinsktatt fårdigbehandlad källa tillär en
irritation. Läkarens bedömning kan påverkas tillgången på vårdplat-av

både inom den vårdenheten och andra enheter.ser Dessutomegna är
innebörden begreppet inte densamma inom olika specialiteter.av Be-

inte relevantär medicinskgreppet måste betraktasterm, utanen ettsom
administrativt begrepp i ekonomiskt styrsystem.ett

Den medicinska utvecklingen och professionens roll

Akutsjukvården har omstrukturerats kraftigt under 90-talet till följd av
såväl ekonomiska sparbehov den medicinska utvecklingen. Detsom
har blivit möjligt förkorta vårdtideratt i slutenvård, fler be-göraatt
handlingsinsatser polikliniskt och mycketatt gamlaävenoperera per-

för åkommor där detta tidigare inte varit möjligt.soner Kommunernas
betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade har också minskat
trycket på slutenvårdsplatser. Närmare 40 antalet vårdplatserprocent av
i akutsjukvården har därmed avvecklats under 1990-talets första hälft.
De särskilda boendeformema har kommit vårdenöveratt ta av perso-

tidigare skulle ha vårdats inom intemmedicinska ellerner som t.ex. ge-
riatriska kliniker. Samtidigt har den medicinska utvecklingen skapat
förutsättningar genomföraatt avancerad hemsjukvård.en mera

Den medicinska och medicintekniska utvecklingen flyttar successivt
för vilkengränserna vård möjlig iär särskilda boendefonnerattsom ge

och hemsjukvård.i Inom för den ansvarsfördelning mellan hu-ramen
Ädel-reformenvudmännen innebär, flyttas på motsvarandesom sätt

för vadgränsen blir möjligt kommunaltett Utvecklingensom ansvar.
leder till successiv förskjutning i mellan landsting och kom-en ansvar

och inom landstingen, mellan akutsjukvård och primärvård.mun Men
dessa förändringar blir ofta inte föremål föransvaret politiskaav över-
väganden och beslut.

Effekten den medicinska professionens och roll hälso-iav ansvar
och sjukvården innebär läkarna i hög grad påverkaratt ansvarsfördel-
ningen mellan kommun och landsting. Läkare fattar beslut för enskilda

poliklinisk behandling alternativt behandlingom i sluten vård, om
vårdtider i slutenvård och någon medicinsktnär fardigbehandlad.ärom

2°Socialstyrelsen följer Ädelrefonnen.och utvärderar 1996:2, Slutrapport.upp
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tidigaresjukdomstillstånd,klinik bedömer läkarnaInom när somen
hem-itillgodosesbehandlingsmetoder kanslutenvård, medfordrat nya

tillställningstagandendessasjukhusnivå lederklinik- ochsjukvård. På
vård-och neddragningomorganiseringomprioritering avav resurser,

revidering vårdprogram,platser, m.m.av
medi-medicinska ochdenhänföras tillkanutvecklingDenna ytterst

starktrimligen ocksåpåverkasdencintekniska utvecklingen. Men av
Å sidan kan det iekonomiska gynnsamtbegränsade ettresurser. ena

förprofessionella intressekliniksligga iekonomiskt läge att svaraen
nivå,utföras påskulle kunnabehandlingoch behålla viss annanensom
följastriktnaturligtblirekonomisk situationmedan det i atten annan

medicinsk bedömning.en

i kommunernaresursbehovochKompetens

primärvårdakutsjukvård ochmellanförskjutningensuccessivaDen
tordeutvecklingfortsätta. sådanEnhemsjukvård kaninkl. väntas

be-sigskapar ienskildas intresse. Dennaflestadebl.a. ligga i process
huvudmännen. förskjutningEnmellan ansvaretsamverkanhov avav

synpunkt.ekonomiskockså viktigförståsfor vård och utäromsorg
verksamhet ochäldreomsorgensavseende påmedviktigdenMen är

kvalitet.
äldre-kommunernasförutsätter det iförskjutning attEn ansvaretav
förochfinns kompetensprimärvårdenoch att ensvararesurseromsorg

specialiseradeläkarna denhemsjukvård. När inomavanceradmera
visstvidbehandling och medicinska insatser ettsjukvården bedömer att

teknik, kanmedicinskkunskap ochhjälpsjukdomstillstånd, med nyav
kom-ikunskaps- resursbehovdetta ochskapartillgodoses i hemmet
sjuk-dialys påstället föriinföra hemdialysvillOm t.ex.munen. man

synpunktenskildesdenbådekanhus för detta rätt uren person vara
chansfårfordrar kommuneneffektivitetssynpunkt. detoch Men attur

klara detta.förerforderlig kompetensbygga attatt upp
förskjutningenförutsätterresursuppbyggnadochkompetens- attEn

Närberördamellansamverkanoch i parter.kan ske planeratansvarav
särskiltdetknappahuvudmännen upplever ärbåda äratt resurserna

samordnas ochoch rutinermetoderförändringarviktigt att av resurser,
huvudmannen.den andreställs påoch kravrealistiska förväntningaratt

kunnamåsteoch kommunerprimärvårdoch kompetens iResurser
ochomprioriterasakutsjukvårdenmed ibyggas i takt att resurserupp

avvecklas.
enskildesdenockså viktigtbetalningsansvaretFrågan år syn-urom

det intestarksåstyrkraften dettafinns ipunkt. Risk är attsystematt ger
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för den enskildes påverkan sin situation. Omutrymme av egen en en-
skild efter sjukhusvistelse bedöms ha flytta tillbehov att enen av
särskild boendefomi detta ställningstagande enskildesför denär är som
del kan fordra tid och inte självklart kan den tidinomavgöras ärsom
varseltiden för betalningsansvaret. kan riskeraslutna sjukvårdenDen

s.k.korta vårdtider på sjukhus, och skapa behov platser istyra mot av
ordinärakorttidsboenden, för dem bedöms kunna flytta hem till sittsom

boende efter sjukvård.viss

Betalningsansvar bör kvar övervara men ses-

detSom begreppet medicinskt färdigbehandlad den delinämnts rörär
rådäldreomsorgen entydigt. föreskrifter och allmänna So-inte De som

Ävencialstyrelsen utfärdat frågan illustrerar detta. den bedömningi om
och be-läkare skall bygga vetenskapvarje patientansvarig pågörsom

erfarenhet också beroende och kompetens iprövad denär av resurser
tillhänsyn densåväl den verksamheten i primärvården. Medegna som

snabba medicinska utvecklingen och de krav omstruktureringpå av
medi-vården diskuterats innebär tolkningen begreppetavsom ovan

samarbetetcinskt fárdigbehandlad otvivelaktigt påfrestning påvissen
kommun/landsting.

kommunaltEnligt utredningens bedömning har medsystemet ett
viktig del ibetalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade varit en

Ädel-reforrnen. har uppenbarligen stimulerat kommunernasDen re-
särskildavad gäller antalet boendeplatser isursutbyggnad, inte minst

ekonomiskahar fungerat detboendefomier. Betalningsansvaret som
därför ifrå-Utredningen vill intestyrinstrument det avsett att vara.var

funktion.fortsatt fyller viktigbetalningsansvaret ävenattgasatta en
densjukvården ochstarka omstruktureringen hälso- ochDen av

avseenden förändratsnabba medicinska utvecklingen har dock i flera
förutsättningarna för betalningsansvaret. Därför bör betalningsansvaret,

fö-geriatriken, blii den del det handlar den somatiska vården ochom
behovremål för sådan bör handlaEnöversyn. översyn av an-omen

vård-syfte få fungerandepassningar till förutsättningar, i att ennya
mellankedja. hela behovet samverkanMen bör påöversynen se av

patienterakutsjukvård, primärvård och kommuner i utslussningen av
torde liggafrån slutenvården. därför praktikeniDet är översynen som

1999:42för redan dir.inom det uppdrag regeringen givitramen som
vård ochlandstingens och kommunernas samverkan kring omsorg.om
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Ekonomiska10.7 konsekvenser

10.7.1 Kostnader

förvalt-tillFörslaget till socialtjänstlag innebär möjligheternaattny
Även här spelar rättspraxisningsbesvär ökar förhållande till nuläget.i

därförgällerutvecklas avgörande allmänt planoch hur den roll. På ett
social-gjorde för lagenbedömning den utredningen omsamma som
fastslåockså naturligt för utredningen här återigenbidrag. Det attär att

vidrestriktioner legitimtkommunalekonomiska intresse avväg-är ett
ningar i enskilda fall.

kommu-förslag innebärUtredningen har lämnatäven attett som
vårdför demstöd och avlastning ska underlätta som gernerna genom
dettaekonomiska konsekvensernaoch till närstående. De avomsorg

förslag svåra analysera.är att
sambandde flesta fall har anhörigstödbör det stå klart iDock ettatt

fungerandevälkostnader för vård ochmed kommunala Ettomsorg.
äldreexempelvispreventivt i meningensådant stöd bör att perso-vara

skullekommunal äldreomsorgblir beroende än annarssenareavner
stödfungerandebedömning välutredningensfallet. Det är att ettvara

kostnadsminskningartill kostnadsökningar ochledatill anhöriga bör att
samlade kostnaderna åtminstone inte ökar.blir sådana deatt

förvaltningsdomstolamabelastningen vidbedömerUtredningen att
vid dessadärmed heller kostnadernaoch intekommer ökainte attatt

till förvaltningsbesvär.ökatill följd förslaget rättenattav
påutredningen kommunernabedömer åtminstoneSammantaget att

resultatkostnader förslagen.sikt får högreinte ettsom av

FinansieringlO.7.2

arbetetsocialadetFörslaget till stimulansmedel för utveckling av
utvecklingsme-särskildaföreslås finansieras omdisponeringgenom av

Socialdepartementets anslag.del inom
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Skälig levnadsnivå1 1

skäliginnebörden begreppetnuvarandebedömning: DenMin av
socialtjäns-kommunala behovfyller vällevnadsnivå att anpassaav

efter lokala förutsättningar.verksamhetertens

skalevnadsnivåbegreppet skäliginnebäruppdragUtredningens att
frå-behandlaska analysenför utredningendirektivenEnligtanalyseras.

möjligtenskildes rättssäkerhet,dentill attmed hänsyn ärdet gegan om
lokalt anpassade lösningarförkommunerna utrymme mer

levnadsnivå rättsligaSkälig1 1.1 -

utgångspunkter

Utredningsuppdraget

formerför allainnehåll nivåerochlevnadsnivåskäligBegreppet avser
vadundersökningomfattaanalys bordeUtredningensbistånd. avenav

frågalevnadsnivå detskälig äruppnåför när t.ex.krävs att omensom
ellermissbrukska komma ifrån sitt närmissbrukareförinsats att enen

föräldrarnafamilj där ärbidrag till försörjningendet frågaär enavom
skaförsörjninggrundläggandeförOch vilken nivåarbetslösa. somen

undersök-sådanäldre.med Enjämförelseför igälla enung personen
verksamhets-olikasocialtjänstensingående studierförutsätterning av

direktiven medger.områden vilket inte
social-rörandefrågorvissauppdrag gällerEftersom utredningens

under 90-utvecklingsocialbidragetsvikt lagtsoch särskild påtjänsten
socialbidraget.rörandefrågorpåframställningentalet koncentreras

tolk-påverkamöjligheterundantagmed vissahar attkommunEn
konstruktiondenlevnadsnivåskäligbegreppetningen somgenomav

uttalandensocialtjänstlagen. Debiståndetekonomiska idetvalts för
innebärbestämmelsernagällande atttill deanslutninggjorts i nusom

bistånd formibehovenskildesdentillgodoseskakonstruktionen avav
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ekonomiskt stöd eller social hjälpinsats också anpassningatten men en
till lokala förutsättningar ska möjlig.vara

Även kommunernas möjlighet bestämma den skäliga lev-attom
nadsnivån betydande den inteär oinskränkt.är Genom möjligheterna
för den enskilde, för kommunerna,även överklaga kommunalaattmen
beslut respektive domstolsutslag det domstolarnaär slutligen be-som

innebördenstämmer begreppet.av
Vilken betydelse har då domstolarnas tillämpning begreppet haftav

i realiteten domstolarnasHar tolkning begreppet medfört sådanav en
inskränkning i det kommunala beslutsfattandet möjligheterna tillatt
lokala anpassningar motverkats. Har med andra ord den styrning som

domstolsprövning innebär haft sådana effekter för den kommunalaen
verksamheten självbestämmanderätten hotats.att Eller det såär näratt
begreppet tolkats har förutsättningarna i det enskilda fallet varit så av-
görande för utgången betydelsen för den framtida rättsutvecklingenatt
begränsats Ur den enskildes perspektiv rättssäkerheten viktig.är En
del den rättstillämpningen skaär att enhetlig hela landet.överav vara
Domstolarna och i synnerhet Regeringsrätten fyller viktig funktion ien
detta avseende.

Skälig levnadsnivå -innehåll nivåoch

Skälig levnadsnivå alltså uttryck förär såväl innehållett ett som en
nivåbestämning på innehållet. kanDet exemplifieras med allaatt svens-
kar har behov bostad förett uppnå skälig levnadsnivå.attav en en
Innehållet i begreppet då någon form bostad. Nivånmotsvaras av av

kan komma ifråga för dessa bostadskostnader i socialbidragssam-som
manhang har förarbetenai till nuvarande bestämmelser utformats att
utgå i från skälig boendestandard motsvarande vad låginkomst-en

på har möjlighet kosta sig.tagare påorten att
Begreppet skälig levnadsnivå innebär därmed ställningstagandeett

till frågor.två förstaDet kan fråga innehållet be-sägas ivara en om
dvs. vilka slags kostnadspostergreppet Eller det fråganär äravses. om

ekonomiskt bistånd,än vilkaannat insatser kan komma i fråga.som
Det andra ställningstagandet vilken storlek eller kostnadär detta inne-
håll får ha dvs. hur mycket bistånd ska lämnas till bostadskostnader för

den sökande ska uppnå levnadsnivåatt skälig. Och detären som om
gäller sociala tjänster, vad får tjänsterna kosta

Vid de förändringarna socialtjänstlagensenaste prop. 1996/972124av
ändrades inte begreppet skälig levnadsnivå vad förutsättningarnaavser

Prop 1997/98:124 83.s.



levnadsnivåSkälig 3 llSOU 1999:97

uttaladesa-h §§.för bedömningen till bistånd 6 Tvärtomenligträttav
kommunernaambitionsnivån ska oförändrad ävenatt gesomvara

lag-anledningbiståndet. Medfrihet bestämma delarstörre att avom av
dettillämplighetrådets yttrande förstärktes begreppets att an-genom

fonnbistånd ivägledande för allt bistånd dvs. även annangavs vara
enligt 6 g

be-kunnainnehåll och nivå fördå dag avseendeVad gäller i att
försörj-grundläggandededen skäliga levnadsnivån Förstämma mest

tillämpaskakommunernaningsbehoven föreskriver lagen attnumera
försörj-kostnadsposter iför angivnaför riket vissanormen gemensam

framgårutformningen riksnonnenningsstödet. Den närmare av so-av
försörjningsstödet intedecialtjänstförordningen. iFör poster om-som

skavadsjälva bestämmafattas får kommunernariksnorrnen somav
vadkostnader. Genom bestämningenskäliga ärmotsvara somavanses

skä-densocialnämnden bestämmakommer alltsåskäliga kostnader att
uttryckligenförsörjningsstödetdessalevnadsnivån.liga Utöver genom

bi-lämnasocialnämnden möjlighetharkostnadspostemaangivna att
frihetfullinnebär harBestämmelsen kommunenstånd enligt 6 attg

ska lämnas.på det biståndinnehåll nivåsåvälbestämmaatt somsom
vadbedömningen utgå frånsocialnämndensDärmed kommer att som

Socialnämndensåväl till innehåll nivå.levnadsnivåskäligär somen
för be-eller riktlinjer vägledningrekommendationer tillkan utfärda

fråga kanbiståndsansökningar i vaddömningen motsvarasomomav
förgäller dock intekommunen.i den Dettaskälig levnadsnivå egnaen

riksnormen.omfattasde poster avsom
för hjälp iden skäliga levnadsnivånbestämmadet gällerNär att

lämnadesför äldre eller handikappadeboendesärskiltellerhemmet
lagändringen.i tilluttalande propositionen anslutningenivägledande

föreslåmed förändringenavsikten inteklargjordesFörst attatt envar
skäligbegreppetuttalasDärefterprecisering nivån på biståndet. attav

hittillsvarande tolkningenlevnadsnivå ska lagen ochkvarstå i den av
Social-gäller.fortfarandeambitionsnivåer kvalitet på stödinsatseroch

denfrånska alltid utgåarbete utformningoch insatsertjänstens en-av
sinlevnadsnivåskäligskildes behov och livssituation. Begreppet ges

portalparagrafenl.grundläggande betydelse genom
ellerriktlinjerbefintligatill bistånd,Prövningen rätten oavsettav
för-enskildesutifrån denfallsålunda varje enskiltinte, måste igöras

framställda behov.hållanden ansökanigenom

2 l997/98il24 och 174.169Prop S.
3 1997/981124 86.Prop s.
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Skälig levnadsnivå rättspraxis-

Nyligen har rättsvetenskaplig undersökning avslutats kring be-en
skälig levnadsnivå i socialtjänstlagen och motsvarande begreppgreppet

LSS4.i Syftet med bidra till förståelsen hur deärrapporten att av mo-
Ärderna målsättningsparagrafema tillämpas i praktiken. tillämpningen

målrationell dvs. beslutsfattarenmåste inrikta beslut för bästasitt påatt
uppnå de i lagen formulerade målen Ellersätt har tillämpningen med

tiden kommit bli nomirationell villDet har rättsutvecklingenatt säga
skett i domstolarna inneburit bestämmelsemas innebörd blivitattsom

så tydliggjord/preciserad tillämparen kan använda reglernaatt utan om-
fattande tolkning lagens ändamål.av

domstolNär preciserar innebörden bestämmelse i kon-etten av en
kret fall, dvs. beslut överklagats, har det ef-direkt styrandenär ett en
fekt i det enskilda fallet eftersom socialnämnden skyldig omedel-är att
bart verkställa domen. vilkenMen styrande effekt har förvaltningsdom-
stolamas utslag för beslutsfattaren andrai fall där det frågaär attom
lägga bestämmelse till grund för avgörandet. har varitDettasamma en
fråga författaren velat belysa med sin undersökning.som

Till grund för undersökningen författarenhar granskat Regerings-
samtliga domar, 165 stycken, meddelatsrättens ärenden rörandeisom

bistånd enligt den dåvarande sjätte paragrafen underi socialtjänstlagen
åren 1982-1996. Vidare har författaren gått igenom urval länsrätts-ett
och kammarrättsdomar några socialnämnders biståndsbeslut.ävensamt
Utgångspunkten har varit granska domarna utifrån två aspekter, delsatt
vad bedömningen behovet insats konkret delslett fram till,av av om
det behov föreligga kunnat tillgodoses på något alternativtansettssom
sätt.

Vid analysen Regeringsrättens praxis redovisar författaren bety-av
delsen den utbildade rättspraxisen värdera gradenattav genom av
norrnbildning domstolens avgöranden lett fram till. Nonnbild-som
ningen kan uttrycklig. fallende formulerasI generella ut-vara genom
talanden direktiv eller riktlinj Direktivet innehåller huvudre-ett en e. en
gel medan riktlinjen utifrån antal omständigheter kommer fram tillett

slutsats. Om nonnbildningen inte uttrycklig innebär rättstillämp-ären
ningen nonnbildningen uttrycks vägledande exempel ochatt ettsom
avgörandet blir uteslutande konkret illustration tillämpningen i etten av
visst fall.

Författaren konstaterar direktiv har utbildats främst frågaiatt om
vad ska betraktas skälig levnadsnivå ifråga de grund-som som en om
läggande försörjningsbehoven. Genom Regeringsrättens praxis har ni-

4 Svensson.
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förvån det ekonomiska biståndet vilket medfört Social-preciserats att
RÅstyrelsens bruttonorrn har skälig levnadsnivå 84accepterats som

RÅ2:13 och 1993 ref ll. Innebörden det sistnämnda fallet har variti
de lokala har godtagits förutsättning de nåttunderatt attnormerna upp

RÅtill de nivåer Socialstyrelsens bruttonorm. iMenangettssom som
1993 ref ll faktorervissa kunde frånmotiveraäven avstegangavs som

Även innehållet, dvs. kostnadspostervilka nivån skanormen. om-som
RÅfatta, har varit föremål för prövning i 1994 ref Enligt58. Rege-

ringsrätten har det för såväl de kommunala domstolarnaorganen som
funnits behov fastställa förnonnnivåerett att attav gemensamma un-
derlätta det praktiska arbetet.

När det däremot gällt fastställa skälig levnadsnivå för andraatt en
biståndsbehov de grundläggande försörjningsbehoven konstateras iän
undersökningen Regeringsrättens domar utsträckningi utgöratt stor
exempel och generella uttalanden tillinte vägledning för vad som avses
med skälig levnadsnivå.en

bedömning vad gällerRegeringsrättens vilka alternativa sätt som
kan möjliga för uppnå skälig levnadsnivå frågadet varitatt närvara en

behov socialbidrag har varit tydligare. Avgörandena har t.ex.om av
slagit fast enskilde skyldig sökaden arbete eller delta i arbets-äratt att

RÅ RÅ RÅmarknadsåtgärd 326, ref 88.1991 1986 ref 199519,not
också omfattningenDomstolen har och makarssamborsprövat av

RÅ RÅskyldighet bistå varandra 85 2:1, ref 79. det1995 Näratt som
i dessa fall fråga ellervarit till bidrag ska intepröva rättatt omom ges

avgörande medverkat tillhar domstolens reglerna förtydligats.att
Efter Regeringsrättens domar författa-genomgången konstaterarav

skäligbegreppet det gällerdet från början levnadsnivå näratt vagaren
domstolens förSocialbidraget preciserats avgöranden integenom men

bistånd.andra former av
Två tänkbara förklaringar första det svårtdetFör är att angeanges.

viljanexakt nivå för skäligtvad ska betraktas ävenen omsom som
finns. Många de behov täcka har så mångabiståndet avsett attav som
aspekter enkel regel behovets storlek skulle framståatt en som oer-om
hört domstolar-och därmed andra avspeglarmeningslös. För detgrov

avgörande de förarbetena till socialtjänst-uttalanden skett inas som
lagen, nämligen bestämmel-domstolarnas avgöranden skaatt genom

bedömning.preciseras. det individuellMen frågaärytterstserna om en
Därtill kommer lagstiftarens med socialtjänstlagenambitionatt var
bedömningarna skulle målinriktade bestämmelsernaske utifrån deatt

istället för fasta eftersom bäst de individu-det ansågs tillvaratanormer
ella behoven i enskilt fall. detta domsto-varje Konsekvensen är attav
lens avgörande exempel ochi huvudsak karaktäriseras vägledandeav

Ävenibland riktlinjer. domstolen därmed endast begränsadi om-om
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levnads-för skäligfattning givit fasta direktiv vad medsom avses en
be-förnivå kommer riktlinjerna och exemplen vägledningatt ge

levnadsnivå.dömningen kan betraktas skäligvadom som som en
individuellaBeslutsfattaren ska dock varje enskilt falli övervä-göra

skönsmässig bedömning biståndsfrågan.ganden innebärsom en av
denSammanfattningsvis alltså slutsatsen undersökningenär attav

försörjningsstödetgäller det grundläggandeskäliga levnadsnivån vad
efter årsfastslår författaren 15domstolarna. övrigtpreciserats I attav

skönsmässighet iochrättstillämpning kvarstår relativt öppenhetstoren
förhål-slutsats ibiståndsbedömningama. Vilken relevans har sådanen

gällerinflytande dettill önskemålet lokaltlande större när attettom
skälig levnadsnivåbestämma en

levnadsnivåSkälig inflytandelokalt-

tillsyftar socialtjänstlagens konstruktionkonstateratsSom ettovan
på detutforma socialtjänstenbetydande inflytande för kommunen att

de kravvederbörande kommun bästsätt motsvarar somansersom
begräns-kommunernas del varit frågauppställer. det förlagen När om

innebörden dom-ofta tillhar hänvisning gjortsningar i den rätten av
kommunala verk-denmedverkat till styrningstolens utslag avsom en

domstolarnasbetydelsedet ocksåsamheten. sammanhangetI är attav
priorite-kommunensuppfattats styrningavgörande även en avsom

fråga ekonomiskaringar i resurser.om
domstolarnasavseendeundersökning gjortsSlutsatsen i den som

hargenerelltsocialtjänstlagenärenden enligtprövning settär attav
före-ska tolkasfastlagda direktiv för hur reglernai formstyrningen av

för social-levnadsnivånfrågor, den skäligakommit i vissa attt.ex.som
vägledan-antalbruttonorm.Socialstyrelsens Ettbidraget motsvaras av

bistånd.för andra former Dende exempel har vidare lämnats sty-av
oftade varitbegränsad eftersomrande verkan dessa dockär än merav

framför-enskilda fallet. gällerförutsättningarna i det Detberoende av
servicekarak-ochallt sociala vård- och behandlingsinsatser insatser av

domstolsutslagen haft för kommunernasVilken betydelse har dåtär.
levnadsnivå.gällt fastställa skäligframtida tillämpning detnär att en

biståndetekonomiskaskäliga levnadsnivån för detfråga denI om
vägledande motive-kan de fall Regeringsrätten lämnatkonstateras iatt

varitnaturligennormerande karaktär så har utgångspunktenringar av
skäligtgrundläggande Nivån för vad kanlagens principer. antassom
förminiminivåhar därvid utformatsenligt socialtjänstlagen ensom en

grundläggande försörjning.
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kan ifrågasättasDet inte bedömningen oftast sker utifrånom en
miniminivå det gäller fastställa behov ska tillfredsställasdenär att som

Socialbidraget och det innehåll får. enskilde harbidraget Dengenom
inte till socialbidrag behovet kan tillgodosesrätt på något sätt.annatom

detta liggerI den enskilde själv vad han eller hon kan förskaatt göra
bli självförsörjande. Bidrag kan heller lämnas förinteatt ansvaretom

Ärdet behov ansökningen åligger huvudman. dessainteavser en annan
situationer för handen innebär kommunens denyttersta attansvar
enskildes behov försörjning måste tillgodoses socialbidrag.av genom
Detta innebär socialnämndema bedömningi sin kommer tillatt snarast

restriktiv bedömning möjligheterna till bidrag än tvärtom.en mer av
Regeringsrättens utslag avseende socialbidragsnivån har haft sty-en

rande verkan dessa avgöranden har till viss del förlorat aktua-sinmen
litet riksnorrnens införande. statliga därmedDen styrningen hargenom
inneburit det inte möjligt socialbidragsbedömningarnaäratt att anpassa
efter lokala förutsättningar vad gäller innehållet riksormen.i Rege-
ringsrättens socialbidragspraxis avseende nivåbestämningenänannat
för Socialbidraget kan inte innebära generell begränsninganses en av
kommunernas möjligheter till lokala anpassningar.

Undersökningen praxisbildningen skäligavseende begreppetom
levnadsnivå andra biståndsformerför Socialbidraget leder tillän snarast
slutsatsen enskilt beslut inte medfört verksamhetenstyrningatt ett en av
i eftersom förutsättningarna i det enskilda fallet avgörandevaritstort av
betydelse för utgången. Däremot gäller enskilt dom-att ett

betydelse för vederbörandestolsavgörande kommun eftersom denär av
verkställa domen omedelbart.skyldigär att

verksamhetkommunensBetydelsen för i kan dock ifrågasättasstort
till undersökningen. denmed hänvisning I innebörden dom-mån av

uppfattatsstolsutslagen kommunerna verksam-styrningsomav en av
heten det följd lagstiftningskonstruktion valts fördenär atten somav
tillgodose såväl den rättssäkerhet kommunensenskildes krav som
behov inflytande liksom nationell enighet.intressestatensav av

Utredningens slutsats nuvarande utformningdärför lagen siniär att
medger betydande lösningar.för lokalt anpassade Deett utrymme
begränsningar inneburit sådana jagdomstolars tolkning inteär attsom

det finns för-skäl föreslå förändringar syfte ytterligareiatt att attanser
stärka kommunernas lokalamöjligheter verksamheterna tillatt anpassa
förutsättningar. möjlig-Det skulle i så fall innebära den enskildesatt
heter överklaga kommunala biståndsbeslut ytterligare skulle begrän-att

vilket jag inte skäl kommer redogörasmotiverat attsas anser av som
för finns lagstiftningDet inte heller anledning att styrasenare. genom
innehållet i desig avseende innehåll eller nivå utövernormerna vare
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social-föreslår avseendemarginella förändringar utredningensom
bidragets innehåll i kapitel

i levnadsnivå ekonomiskaSkälig11.2 -

utgångspunkter

utifrånlevnadsnivåvid skäligdröja begreppetfinns också skälDet att
enskildeför deneffekterutgångspunkter.ekonomiska Närmast avses

möjligheterbegränsadekommunalekonomiska effekteroch göraattav
lokala anpassningar.

grundläggandedebiståndet vadtidigare harSom mestnämnts avser
reglering,förföremål för riketförsörjningsbehoven blivit gemensamen
avvikelserlokalafått till följd möjligariksnorm. harDet attengenom

dennaslå ibehov tillåts igenomkostnaderna för dessa intevad gäller
inflytandedelar har kommunernabiståndet. övriga överdel För ettav

skäligt för den enskilde.betraktasvad ska somsom
utökat kom-den slutsatsen draskan alltsådessa grunderPå att ett

deendastskulleanpassade lösningarför lokaltmunalt utrymme avse
regle-idagdeförsöijningsbehoven, dvs.grundläggande ärmest som

rade i riksnonnen.

perspektivIndividens

försörjningsbehovgrundläggandeför dessaEftersom kostnaderna mest
välfärdseffekten kommernaturligtvisriksnonneninnebärvarierar, att

därförenkeltbistånd, heltfår sådantmellan individer attvarieraatt som
priserna varierar.

prisernainnebär dock inte ärdessa prisnivåerVariationen i att
mellan kommu-och alltså endast varierarkommunenhomogena inom

varia-konstaterassammanhang kunnatistället i olikahar attDetnerna.
har vissaVisserligenkommun.väl inomkan såtionen stor envara

anpassning,eventuell lokalkunnatregionala mönster noteras men en
fulltskulle intebestämdkommunenexempelvis utnorm,genom en av

för-iunderkompensationellerför individ eliminerakunna varje över-
Även skulle ledabestämdkommunenhållande till priserna. normen av

till eller underkompensation.över-
Prisinfonnation påriksnonnen säkerhet.den enskilde innebärFör en

grundläg-för deeventuella kommunalalokal nivå och mestnormer
ställer deninnebär komplexitetförsöijningsbehoven,gande en-somen

förhållande till kommunensinfomationsunderläge iklartskilde i ett
socialtjänst.
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En alltför långtgående anpassning till variationer i priser kan också
förnegativt den enskildes incitament för ekonomi.sinatt tavara ansvar

Med riksnormen lades allt del den enskildes ekonomistörre utan-en av
för När Socialstyrelsen införde sin första 1985 ingick tiononnen. norm

I riksnormen ingårposter. Redan i direktiven till utred-poster.sex
ningen hänvisas det till studie gjord därOECD lcritiserasSverigeen av
för ha alltför förhållande,att Dettasnäv OECD,en norm. menar
minskar individens möjligheter på sikt för sin ekonomi.att ta ansvar

Utredningens slutsats riksnormen visserligenär i vissa fall kanatt
innebära respektive underkompensationöver- för den enskilde attmen
den vid samlad bedömning inte kan upphov till skillnaderen ge som
inte kan accepteras.

Kommunalekonomiskt perspektiv.

finnsDet skäl för den fortsatta framställningen skilja mellanatt två ty-
kommunala kostnader. Den kostnader för dettypenper av ena avser

faktiskt utbetalda socialbidraget. Den andra kostnader förtypen avser
genomföra själva transaktionen.att
Ett kostnaderexempel på för transaktionen den handläggningstidär

krävs vid ärendes behandling. Kommunen skulle kunna beviljaettsom
bistånd för den grundläggande försörjningen användamest utan att
någon helst skulle i förhållandeDet till gällande riks-som nonn. nu

innebära detaljerad genomgång den enskildes konsumtionnorrn en av
livsmedel, kläder/skor, lek och fritid, hälsa/hygien, förbruknings-av

och massmediekonsumtion.varor
Förutom den kränkning så närgående granskning det enskildaen av

hushållet detskulle innebära, orimligt handläggningssynpunktär attur
så ingåendegöra granskning. Adminstrationskostnaderna för så-en en

dan hantering skulle sannolikt bli vinsterna indi-större än av en mer
viduellt avvägd biståndsnivå.

kanDet allmänt transaktionskostnadema mindre detsägas att är om
finns förenklande, eller vägledande, ifrån. Exempel-strukturer utgåatt
vis bör det mindre tidskrävande för handläggare bestämmaattvara en
hur biståndet ska detstort möjligt utgå ifrån i kronorär attvara om en
fastställd jämfört med jämföra på livsmedel och andrapriserattnorm

kan hänföras till de grundläggande försörjningsbe-mestvaror som
hoven.

dettaNär måste det naturligtvisär konstateras det möjligtsagt äratt
införa kommunala för deatt grundläggande försörjnings-mestnormer

behoven. ocksåMen arbetet med konstruera medför kost-att en norm
nader. Den skulle innebära eller mindre omfattande mätningarmer av
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tillfreds-prisnivån för ingår i varukorg kanvaror som en ansessom
ställa de grundläggande försörjningsbehoven.mest

Genom förekomsten riksnormen minskas rimligen kommunensav
transaktionskostnader.

Under utredningsarbetet har det från kommunala tjänstemän t.o.m.
kommunalekono-framförts synpunkter innebär ocksåatt ettsom ur

kommunermiskt perspektiv riksnormen för låg. Tjänstemän iär som
märkt ökaderiksnonnen, hatillämpar i närheten sigsägeravnormer

tendensökadhandläggningskostnader följd klienter harattav ensom
social-föroch månad kompletteringåterkomma inomatt aven samma

låg nivåbidraget. slutsats detta riksnormen på såMin är attär att enav
risken för överkompensation det obefintlig.i närmasteär

avskaffande riksnormen någratorde inteSammantaget ett geav
fördelar.betydande kommunalekonomiska
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12 Socialtjänstens finansiering

direktivenI till utredningen skriver regeringen utredaren ska analy-att
eventuella behov förändra principerna för socialtjänstensattsera av

finansiering utifrån behovet till stånd långsiktig stabi-attav en mer
litet i på socialtjänstens alla omsorgsområden.resurserna

detta kapitelI därför belysning frågan socialtjänstensgörs en av om
finansiering. den första delen beskrivsI dagens för finansie-principer
ring kommunal verksamhet och något hur dessa har fram. Iväxtav om
den andra delen diskuteras sambanden mellan behov och detiresurser

gällande för finansiering kommunala verksamhet. detIsystemetnu av
tredje diskuteras relationernaavsnittet hur vad gäller ochut statensser
kommunernas ekonomier. det fjärdeI avsnittet diskuteras behovet av

ökat förstatligt socialbidragskostnadema. det femte, ochett Iansvar
avslutande, förs sammanfattandeavsnittet diskussion behoveten om
och värdet samverkan och den offentligainomgemensamtav ansvar
sektorn.

för12.1 principer finansieringDagens av

socialtjänsten

dettaI avsnitt beskrivs huvuddragen socialtjänsten finansierashurav
idag. Avsnittet frågor stödetgenerella finansielladetspänner över som
till kommunen, särskilda beredningsorgan, riktade statsbidrag, EU-bi-
drag och brukaravgifter.

l2.1.1 generellt finansielltEtt stöd

grundläggandeEn förprincip finansieringen socialtjänsten denär attav
finansiering finns inte särskilt riktad till socialtjänsten. Deärsom
kommunala skatteintäktema och de statsbidrag till kommu-staten ger

allmän finansiering all kommunal verk-iutgör stort settnerna en av
samhet, inklusive socialtjänsten.
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generella formen för finansieringgrundläggande skälet till denDet
effektivarekommunala verksamheten bedrivsuppfattningen denär att
lokalpoli-utsträckning möjligtverksamheten såi styrsstor avsomom

Målennationell nivå.mål formulerats påtiska överväganden givet som
övervägandenpolitiken kanvilken den lokalainom görautgör en ram

mellanExempelvis handlar det prioriteringaroch prioriteringar. om
verksamhetsområden.alternativa

ifråninfördes utgickstatsbidragssystemetdet generellaNär attman
kommunalekonomiskaVid denskulle öka effektiviteten.det i sig re-

riktatstatsbidrag.mängd riktade Ettavskaffadesformen år 1993 en
kommunaladenförhållande tillersättning istatsbidrag utgår som en

för verk-kostnadenmått kanenligt mått. Ettverksamheten något vara
verksamheten,indikatorer den faktiskaolika påsamheten och ett annat

barnomsorgenantalet barn i etc.som
kommunensstyrande meningenstatsbidraget iriktadeDet är att

skattemedel,kommunalamedfinansieraskostnader, det av-somegna
avvikelseverksamheten.kostnaden för Dennaden faktiskaviker från

kommunaladenomfattningeninriktningenpåverka såväl avsomanses
kommu-alltså destatsbidragetriktadeverksamheten. detGenom möter

Inrikt-egentliga.avviker från debeslutsfattarna relativprisernala som
avdragefteralltså prisetdärför nettoprisemapåverkasningen attav

givenvidkonsumtionenstatsbidragetriktadeför det styr enom
minskarstatsbidragenresultatökarOmfattningenbudget. ett avsom

kostnadsökningar.förkänslighetkommunens
stodreformenkommunalekonomiska1990-talet denbörjanI närav
hadestatsbidrag deriktadeför dörren fanns så många sammantagetatt

tappat kostnaderautomatiskt drev närstyrförmåga,sin statensuppmen
Generellaverksamheten.volym påhögrekommunerna valde stats-en

avvägdbättreinriktning påbättreleda till såvälbidrag skulle som enen
verksamheten.kommunaladenomfattning av

leda tillskulledestatsbidragengenerellaskäl till deviktigt ärEtt att
verksam-kommunalaför den samladeutgifternakontroll påbättreen

förstatsbidraget skapades instrumentgenerella attdetheten. Genom ett
samhälls-rådandetill denmed hänsynstatsbidragetnivån påanpassa

forinnebar också instrumentstatsbidragetgenerellaekonomin. Det ett
och kommunerna.mellanekonomiska regleringar staten

utjämningssystemetochstatsbidrags-Det kommunala

infördesoch utjämningssystemetkommunala statsbidrags-Det succes-
till nyligen.framhar pågåtttill 1996. Enunder åren 1993sivt översyn

decemberbetänkande iföreslagits iharRevideringar ettsystemetav
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iförändringartillförslag1999lämnade under vårenRegeringen1998.
1998/99:89.prop.utjämningssystemet

bestårgrunder. Systemetföljer genomgångNedan systemetsaven
delar:treav

statsbidraginvånarbaserat1 ett
inkomstutj ämninglångtgående2 en

kostnadsutj ämning.3 en

delövergångsregleringårocksådetkan tilläggasDet avatt som en
här.från dembortserVisystemet.

från SCBshämtadedetta avsnittanvänds i ärsifferuppgifterDe som
utjämnings-ochbidrags-gällandeenligtStatsbidragpublikation m.m.

Siffermaterialet1998.januarilandstingochkommunerför av-system
1998.för bidragsåretutfallet i kommunernaberäknandedetser

statsbidragetinvånarbaseradeDet

denrikethelafolkmängden igrund imedbestämsstatsbidragDetta en
totaladetgrundbidragsåret. En ärförenovember åretförsta an-annan
förstaden790Folkmängden 8 849statsbidrag.för dettaslaget no-var

innebärmiljarder kronor. Det52 ettdrygtAnslagetvember 1997. var
kronor.948på 5invånarebidrag per

förhål-idärefter till kommunerna000 kronorknappt 6Dessa ges
kommun.varjefolkmängden ilande till

inkomstutjämningenlångtgåendeDen

kommunernaprincip,ilångtgående inkomstutjämningen ettär,Den av
be-skatteunderlaghögtmedfinansierat Kommuner ettsjälva system.

skatteunderlag.lågtmedtill kommunertalar ett
skatteinkomstemautjämnalångtgåendemedSyftet är attsystemet

skatteunder-innebärlösningentekniska attkommunerna. Denmellan
skatteun-genomsnittligadetmedjämförsrespektive kommunlaget i

ibidrag,betalaselleravgift, ettutDärefter detriket.derlaget i uttas en
bidragetrespektiveAvgiftenuppstår.differensförhållande till den som

bestämd skattesats.länsvishjälpmedräknas ut av en
in-skatteunderlag1998Botkyrka kommunExempelvis hade ett per

igenomsnittet94kronor. Det procent923på 101vånare motsvarar av
skatte-länsvistillämpaslänStockholmskronor. I108 434riket på en

på 6 511skatteunderlagetdifferens iBotkyrkaspå 18,85 procent.sats
70 741Botkyrka påfolkmängden imedmultipliceraskronor personer.

SocialtjänstdelA11 194630



322 Socialtjänstens finansiering SOU 1999:97

Slutligen tillämpas skattesatsen på 18,85 Beräkningarna lederprocent.
Botkyrkafram till ska ha bidragatt på 87 miljoner kronor.ett nämnare

Ett exempel Danderyd. Kommunenannat är hade skatteunderlagett
invånare på 183 kronor.245 Kommunens differens skatteunderlagiper

blir kronor75 000nämnare invånare. Efter beräkningar enligtper
schema för Botkyrka kommun och med hänsyn tillsamma tagensom

Danderyd har skatteunderlagatt överstigande det riksgenomsnitt-ett
liga, framkommer det Danderyd betalar avgift på drygtatt 415 mil-en
joner kronor.

Efter utjämningen spridningen i skatteinkomster,är dvs. nettot av egna
skatteinkomster och bidrag/avdrag, kring den genomsnittliga skatte-
inkomsten mycket liten. kvarståendeDen spridningen beror på varia-
tioner i och länsvisa skattesatser.egna

Inkomstutjämningen leder till omfördelning mellan kommunernaen
på miljarder8 kronor.ca

Kostnadsutjämningen

Riksdagen har vidare fattat beslut kostnadsutjärrming syftarom en som
till utjämna for strukturella behovs- och kostnadsskillnader.att kanDet

innebära kostnadsutjämningensägas ska neutralisera föratt de kost-
nadsskillnader kommunerna inte kan påverka.strängt Syste-tagetsom

ska däremot inte utjämna för skillnadermet kostnaderi har sinsom
grund i vilken servicenivå kommunen valt. Inte heller skillnader i ser-
vicekvalitet, avgiftssättning eller effektivitet ska utjämnas.

Kostnadsutjämningen for kommunernas delär uppbyggd på del-15
modeller. Delmodellerna avser:

Barnomsorg-
Grundskola-
Gymnasieskola-
Äldreomsorg-
Individ- och familjeomsorg-
Vatten och avlopp-
Gator och vägar-
Byggkostnader-
Uppvärmningskostnader-
Kallortstillägg-
Administration, och räddningstjänstresor-
Näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder-
Befolkningsminslming-
Svagt befolkningsunderlag-
Kollektivtrafik.-
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in-standardkostnad, i kronordelmodell beräknas s.k.varjeFör peren
beräk-delmodellemade iGenomkommun.vånare, att summeraper

strukturkostnadkommunsrespektiveerhållsstandardkostnademanade
invånare.per

harde kommunerdärefter till sågårOmfördelningen att ensom
bidragfårriksgenomsnittligaden ettstrukturkostnad överstigersom

strukturkostnadharmellanskillnaden. Kommunerpåfrån staten ensom
mel-motsvarandeavgifterriket betalarigenomsnittetunderstigersom

lanskillnaden.
mil-motsvarande 5kostnaderomfördelaskommunernaMellan ca

kronor.jarder

och familjeomsorgenIndivid-

särskilt intressantoch familjeomsorgenindivid- ärDelmodellen för ur
socialtjänstperspektiv.ett

ekonomisktverksamheteringårfamiljeomsorgenindivid- ochI som
missbrukarvård.ochungdomsvårdochbarn-enskilda,tillbistånd

ekonomiska biståndet.detdominerarKostnadsmässigt
standardkostnaden:bestämningvidfaktorerandeföljIdag ingår av

tillmed årbarn 15kvinnorEnsamstående upp
församlingsgränsFlyttande över

medborgareutomnordiskaochFinska
Bebyggelsetäthet.

bästdessaansågs faktorer sammantaget1996införandeVid systemets
strukturella förklaringar.socialtharkostnaderspegla som

fak-defångathakritiserats for inteharfaktorernaingående attDe
också iharutjämningsutredningenKommunalakostnadema.tiska Den

SOUlandstingochfor kommunerKostnadsutjämningbetänkandet
indi-fordelmodelleningå iskafaktorerföreslagit andra1998:151 att

familjeomsorgen.vid- och
ande faktorer:följUtredningen föreslog

med barnårålderni 18-44Ensamstående kvinnor-
3-9landetivistatsanhörigaochfödda flyktingarUtrikes nära som-

och EUNordenutanförländerfrånutrikes föddaår övrigasamt
0-19 åri Sverigevistatssom

A-kassafrånersättningoch 1211Arbetssökande kategori utan-
eller KAS

kronor140 000undermed årsinkomstår25-64Män-
tätortsfaktor.En-
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föreslagnaDe faktorerna fångar bättre hur kostnaderna har utvecklats
inom individ- och familjeomsorgen under l990-talet.

I utjämningsutredningens betänkande framhålls också individ-att
och familjeomsorgen område därär detett särskiltär viktigt konti-att
nuerligt följa kostnadsutvecklingen eftersom kostnaderna starktupp
påverkas förändringar i samhället.av

Tillsammans med delmodellen för äldreomsorgen har delmodellen
för individ- och familjeomsorgen bland samtliga delmodeller den en-
skilt omfördelandestörsta effekten.

Äldreomsorgen

Delmodellen för äldreomsorgen delär kostnadsutjäm-en annan av
ningen intressantär socialtj änstperspektiv.ettsom ur

En första grund för delmodellen, s.k. normkostnadär tagitsen som
fram med hjälp omfattande fältstudier. Vårdkostnaden har beräknatsav
för skilda med hänsyn till kön, ålder, samboendeförhållandengrupper
och yrkesbakgnind.

En andra grund för delmodellen merkostnader för glesbygds-avser
kommuner. Den byggs beräkningar avståndet tillupp genom av ser-
viceorter och beräkningar den andel pensionärer behö-genom av som

bo på institution på grund långa avstånd.ver av
Utjämningsutredningen föreslog några förändringar i delmodellen.

förändringEn marginell iär meningen faktorn samboende/ejatt
samboende föreslås med civilståndersättas gifta/ej gifta.

En något förändring,större delmodellen föreslåsär komp-annan, att
letteras med etnisk faktor. Enligt utredningen har studier bl.a.en av
sjukkrivning och förtidspensionering har visat vissa invandrar-att

har betydligt hälsa befolkningensämregrupper än i övrigt. Särskilten
gäller det de invandrade arbetskraft under 1950- ochgrupper som som
1960-talen från södra Europa också flyktinginvandrare.men
Nonnkostnaden för dessa bör därför enligt utredningen räknasgrupper
upp.

LSS

Den kommunala utjämningsutredningen konstaterade i betänkandesitt
SOU 1998: 15 l skillnaderna i kostnaderatt för LSS-verksamheten
mellan kommunerna såär någon formstor att utjämning behövs.av

Däremot finner utredningen det inte finns några lämpligaatt faktorer
på vilka nationell utjämning kan baseras. Den ansåg deten inteatt är
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detdåkostnadsutjämningenför LSS iföra utjämningmöjligt inatt en
kommunerna.påverkasfaktorer kanfinna intevisat sig svårt att avsom

utjämninginförasbordedet iställetföreslogUtredningen att somen
statsbidrag.specialdestinerademedlikheternödvändighet har storaav
utjämningenhurförslagska höst läggautredare/arbetsgrupp iEn om

utformas.ska

Ökade statsbidrag

förFormernatill kommunerna.statsbidragökadeutgårSedan år 1997
tillocksåantalet invånarehuvudsak baseratstatsbidraget iär men

ålderssammansättning.befolkningensförhållande tilldifferentierat idel
främststatsbidragdessaförväntningenuttrycktharstatsmakterna att

ochvårdenskolan,användas inomska omsorgen.
med 25ha ökatstatsbidragenkommeroch 20021996 attMellan

landstingochgäller för kommunerBeloppetkronor.miljarder sam-
mantaget.

generellaför detökat inom stats-alltsåharStatsbidragen ramen
frånskillnadtillfinansieringen,kvarstårDärmedbidragssystemet. att

uttrycktregeringenstyrande. Dock harsig intestatsbidrag, i ärriktatett
kommu-användas iskaför hurviljeinriktningpolitisk pengarnaen

kommunernainnebär dock ärinteviljeinriktning attDennanerna.
visstökade statsbidragen påde sätt.använda ettbundnaformellt att

beredningsorganSärskilda

tillberedningsorganvanligt särskildablivitdet1990-talet har attUnder
regeringsdelegationer. Exem-oftabenämnsinrättas.regeringen Dessa

Storstadsdele-Kunskapslyftet ochfördelegationemapel på sådana är
gationen.

funnitshardethar inrättats närdelegationemavanligtDet är att
bådehandlatoftadåharmobilisera Detbehov omatt resurser.av

ekonomiskabeslutslcraft ochpolitisk resurser.
Detregeringen.beredningsorganfungerarDelegationema som

bered-ingår iför kommunernapolitiskaförekommer representanteratt
ocksåoftalokalt,ledergenomför, ellerningsorganen. Kommunerna

för.uttryckdelegationenden satsning ärdelen ettpraktiskaden somav
budgetrnedel. Dessastatliganormalfalletknyts idelegationenTill

andra aktörerdär"Smörjmedel" ianvändasmedel processensomavses

1999/1937.Fi
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tillskjuter ytterligare medel. Dessa ytterligare medel tillskjuts efter avtal
med regeringen, oftast framförhandlade delegationen. Kommunernaav

deär regeringen sluter avtalparter med.
De särskilda beredningsorganen kan allmänt ett styr-mera ses ur

ningsperspektiv. Det generella finansiella stödet har reducerat inslaget
ekonomisk styrning kommunerna. Beredningsorganen kanav av ses

återvinna statligsättett styrningatt återgå till riktadesom utan att stats-
bidrag. kanDet alltså hävdas påverkar användningenatt staten av
kommunala medel dessa beredningsorgan.genom

Statskontoret har gjort studie Kunskapslyftet modell ochen av som
metodz. I sin Statskontoretgörrapport genomgång tillmotivenen av
delegationsfonnen i detta fall. finnsDet anledning utifrån Social-att
tjänstutredningens perspektiv beröra motivet målen för Kunskaps-att
lyftet flerfaldiga och sektorövergripande.är Målen kunskapshöjningrör
i sig, minskad arbetslöshet, ekonomisk tillväxt på sikt ansågsDetm.m.
därför lämpligt med sektorövergripande ledningsorganisation. Enen
förutsättning for detta motiv torde således den offentligaattvara
sektorns ordinarie organisation inte tillfyllest för sådan kom-är en
plexitet.

Socialtjänsutredningen arbetar med frågor sektorövergripandeav
Detta särskilt tydligtnatur. vad gällerär försörjningsproblemen för

ungdomar och invandrare. Problemen sträcker sig de båda områ-över
dena arbetsmarknads- och socialpolitiken. Som resultat denett av
offentliga sektorns organisering sträcker sig därför problemen denöver
statliga lokala organisationen arbetsförmedlingarna och den kommu-
nala socialtjänsten.

finnsDet inte anledning inom för denna utredning föreslåatt ramen
det ska inrättas någon delegationatt för frågor socialtjänsten. Be-om

fintliga särskilda beredningsorgan har också uppgifter har anknyt-som
ning till socialtjänsten. Den sektorövergripande karaktären fordrar dock

mått samverkan mellanett stort olika aktörer den offentligainomav
sektorn för befintliga ska få effektivatt användning.resurser en

Det krävs alltså samverkan för överbrygga den gällandeatt nu
finansieringsmodellen, dels åtskiljer kommunal och statlig verk-som
samhet och dels olika statliga verksamheter.

2 Statskontoret 1998.
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statsbidragriktadeVissa12.1.2

finansieringenförgrundprincipenalltsågenerella finansieringen ärDen
uttryckfinansieringengenerella är ettverksamhet.kommunal Denav

medel. Denekonomiskaifrånavstårför att styraatt staten genom
målforrnule-styrningiställetförutsätterfinansieringengenerella genom

styrdokument.andralagstiftning ochiringar
riktadeocksånaturligt stats-det dockförhållanden attVissa gör ge

medmotiverasstatsbidragen attriktadeDetill kommunerna.bidrag
formergenerellasärartadområden såvissa attverksamheten inom är

använderiställetlämpliga. Närkaninte statenfinansieringför anses
ochinriktningenpåverkadirektfördetstatsbidragriktade görs att mer

kan närManverksamheten. säga attkommunaladenomfattningen av
föreliggerstatsbidragriktade ettmed hjälpkommunernastyrstaten av

förhållande.entreprenadliknande
harstatsmakternaflyktingmottagandet där ansett attexempelEtt är

framförföredrastatsbidragknutetmottagandet är attfaktiskatill detett
detomfattningenRiskenfinansiering.för ärgenerella former att avmer

statsmakternaförblivit litenhadeflyktingmottagandetkommunala om
ochstatsbidragetgenerellatill detvalthadeistället avsättaatt pengar

introduceraochskullekommunerna emotförväntat sig tasedan att
flyktingar.

slutetiregeringskanslietigjordessammanställningEnligt avsomen
1998underlandsting,ochtotalt, kommunerkommunsektomfick1998

9Detkronor.miljarder är30påbelopptill nästanstatsbidragriktade ett
medökatalltsåstatsbidragen harriktadeDe1995.miljarder meränmer

dennadelenallt överskuggandeår. Dendessamellan40 avän procent
förkostnadsansvaretövertagitharlandstingetdock påberorökning att

lands-tillutgårSärskilt statsbidragochläkemedelssubventionen ettatt
övergångsperiod.undertingen en

debetraktaanledning närmarefinnasinledningsvis attkanDet
socialtjänsten.kommunaladenberörstatsbidrag närmastsom

social-tillkopplingharför ändamålstatsbidragRiktade somges
statsbidragdeendastredovisasNedanrad områden.inomtjänsten en

betydelse.ekonomiskahar storsom

flyktingarochInvandrare

1990:927förordningenenligtstatsbidragfår omKommunerna
flyktingardeflyktingmottagande emotnär tarförersättningstatig m.m.

täckaskaStatsbidragetbosättning.föranhörigaderasoch vissa av
frånförsörjningochsvenskundervisningkostnader förkommunernas
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det år flyktingen och ytterligare år vissa andratas emot tre samt
Årmerkostnader följer flyktingmottagandet. utbetalades1998som av

totalt miljarder2,3 kronor för flyktingmottagandet.ca
börjanI 1990-talet ändrades statsbidraget till flyk-kommunernasav

tingmottagande. till dess hadeFram försörjningsdelen introduktio-av
finansierats kommunerna fick hundraprocentigatt ersätt-nen genom
förning kostnadersina för socialbidrag under introduktionsperioden.

Övriga delar mottagandet introduktionen, svenska för invand-av som
SFI, finansierades schabloniserad till kom-ersättningrare genom en

munerna
Förändringen börjani l990-talet innebar iställetkommunernaattav

för hundraprocentig ersättning för socialbidragen och mindre påseen
för verksamheten, får påse flyk-större mottagennumera en pengar per
ting, kostnadernatäcka för såväl försörjning verksam-som avser som
het.

kanMan entreprenadkontraktet skrevs för bättresäga att attom mo-
kommunernativera verka för flyktingarna snabbt skulle kommaatt att

i arbete. entreprenadkontraktet skulleDet bättre incitamentut nya ge
till hushållning med resurser.

Arbetsmarknadspolitiken

får riktade förKommunerna statsbidrag arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der där kommunerna har central roll gällerarbetsgivare. Deten som
resursarbete och adminstrationsersättning för Offentligtåtgärder som
Tillfälligt Arbete.

Statsbidrag lämnas för andra arbetsmarknadspolitiskaäven typer av
åtgärder. Exempelvis får kommunerna förersättning för deras ansvar

arbetslösa till 20 år och för utvecklingsgarantin förunga upp unga
mellan och20 24 år.

Kommunerna kan också få riktade statsbidrag åtgärderför särskilda
för arbetshandikappade. Sådant bidrag kan kostnader för vissaavse
kostnader för arbetshjälpmedel, arbetsbiträden handikappade,åt
näringshjälp, förvissa kostnader arbetsmarknadsutbildning, lönebidrag

bidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare.samt
Sammantaget fick kommunerna år miljarder kro-1998 4,7uppemot

nor.
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skolområdet

förinsatservissasocialtjänstendelSkolområdet inteär menaven
med socialtjänsten.oftahör nära sammanvuxna

rik-utgårvuxnaförutbildningsinsatser"SärskildaområdetInom
de 3,2förKunskapslyftet stårs.k. merpartenstatsbidrag. Dettade caav

år 1998.betaladeskronormiljarder utsom

Övrigt

sjukvårdsornrådet,Övriga ochläkemedels-medelomfattande rör som
landstingen.tillgårhuvudsakligen

Sammantaget

tillstatsbidragenriktadedekonstaterasdetSammanfattningsvis kan att
social-berörområdenomfattande inom närakommunerna är som
starkafall,fleramed den, isannolikthängertjänsten. Det samman

förelig-detverksamhet alternativtstatligtangerande atttillkopplingen
entreprenadsförhållande.egentligtettger

EU-bidragen12.1

fåkommunerkanstrukturpolitikochregional-för EUsInom ramen
Pro-socialtjänsten.tillkopplingharprojekt näraolikabidrag för som

kompetens-arbetslöshetenbekämpatill samtsyftarjekt att gesom
strukturfonder. KnapptEUsdelñnansieraskanföretag,utveckling i av

tillhar1995-1999 avsattsperiodenunderkronor årmiljardl per
för det ändamålet.Sverige

Brukaravgifter12.1

handikappomsorgenochäldre-endastdetsocialtjänstenInom somär
tillbrukaravgifter. ärBamomsorgenmedmarginellt finansierasänmer

docktillhörbrukaravgifter. Denmedfinansieraddeloväsentliginte
utbildningsområdet.numera
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Brukaravgiftema enligt studieutgör från Svenska Kommunför-en
bundet väsentligt under tiondelen de totala kostnaderna for verk-av
samheten inom äldre- och handikappomsorgen.

Det talar också för brukaravgiftermesta inom äldre- och handi-att
kappomsorgen inte heller inom överskådlig framtid kan komma tillatt
någon väsentlig del finansieras med brukaravgifter. Exempelvis har
Boende- och avgiftsutredningen i sitt betänkande föreslagit förbehålls-
belopp och maximering avgiftsuttaget inom äldre- och handi-en av
kappomsorgen. Förslaget innebär kommunernas möjligheter tillatt
finansiering brukaravgiñer skulle begränsas.genom

12.2 Kopplingar mellan ochresurs-

behovsutvecklingen
Vid varje års överläggningar mellan för regeringen ochrepresentanter
kommunerna för varje sektor bedömningargörs hur stortav resurs-

finnsDäremot detutrymmet i statsbidrags-är. och utjämningssystemet
sådant inga automatiskt verkande mekanismersom som anpassar

till behoysutvecklingen. finnsDet alltså inga direkta meka-resurserna
nismer exempelvis ökar till äldreomsorgen behovetsom resurserna om

äldreomsorg ökar helai landet.av
Skattebasens tillväxt den endaär automatiskt rörliga delen i det

kommunala fmansieringssystemet. För på ökaatt sättannat resurserna
krävs det särskilda beslut statsmakterna eller kommunerna. Ettav ex-
empel på sådana beslut höjning anslaget tillär de generella stats-en av
bidragen. Ett exempel höjningar den kommunalaannat är skattesat-av
sen.

Det därför naturligtär i detta sammanhang något undersökaatt
kopplingarna mellan skattebasens tillväxt och behovens tillväxt. Skatte-
basen de beskattningsbarautgör inkomsterna samhället.isumman av
Löner, inkomster näringverksamhet och socialförsälcringsförmånerav
bidrar till skattebasen.

förstaEn reflektion det rimligen finnsär sambandenatt negativtett
mellan förändringar skattebaseni och förändringar behoveti av
socialbidrag. Det negativa sambandet kan beskrivas med hjälp hurav
samhällsekonomin utvecklades under första halvan 1990-talet. Denav
höga arbetslösheten bland ungdomar och flyktinginvandrare bidrog
negativt till tillväxten skattebasen samtidigt behovet social-av som av

3 Svenska Kommunförbundet 1997 förTaxor vård och hjälpmedel.ettomsorg -4 SOU 1999:33.
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drabbathadeheltarbetslöshetenkraftigt. iställetbidrag ökade Om
negativa in-denskullearbetslöshetsersättningmed tillrättpersoner

marginell,intemindre, förskattebasen varit sägaverkan på att
mycket.särskiltskulle ökasocialbidragbehovet intesamtidigt avsom
tagitsdelvisharhar beskrivitssambandnegativaDet omovansom

exempelbetalar Ett ärstatsbidragde riktadehand ut.statensomgenom
flyktingmottagandet.förstatsbidraget

övrig in-behoven inomkanobservationEn göras är attsomannan
socialbidra-följerfamiljeomsorg intedivid- och mönster somsamma

samhällsekonomiskadetpåverkaskanmånden i vissäven avgen, om
miss-problem,socialamycket troligtsåledestillståndet. Det attär som

sarnhällsekono-denrelationsproblem, något närbruk eller störreär
det tidi-hävdadet skälDärför finnsdålig. attmiska situationen attär

socialbidra-ochskattebasensambandet mellanbeskrivna negativagare
individ-verksamhet inomgäller för övrigutsträckningockså vissiget

familjeomsorgen.och
detoch handikappomsorgenäldre-gällerslutligendetNär synes

och beho-mellan skattebasenskopplingarkortsiktiganågrafinnasinte
beho-medintesamvarierarKonjunktursvängningamautveckling.vens

handikappomsorg.ochäldre-ven av
påverkarstarktdemografiska faktorerifrånutgåkanstället attI man

tiotalnågotkänt faktumexempelvis attbehovsutvecklingen. Det ettär
såväläldre-äldrebefolkningsgruppen att,2000-talet kommerpåår in

tyngdfåbefolkningen, änandelsmässigt i störreantalsmässigt ensom
idag.

behovsutveck-skattebasen ochmellansambandetgällerdet dåNär
långsiktigaskäl detfinns detäldreomsorgen, attinom att trolingen

yrke-denbekostnadäldre ökarantalet påOmnegativt.sambandet är av
öka. Enförsörjningskvotenkommerbefolkningen attdelensaktiva av

detförhållandedettamotverkavisserligenproduktivitetökad kan men
medmåsteutvecklingen mötasdemografiskadenrimligt påstå attär att

delenyrkesaktivadenförproduktivitetsutvecklingkraftigmycket aven
förmyckettillräckligt attskatteunderlaget skaförbefolkningen växaatt

följer.sannoliktkostnadsökningardeneutralisera som
Därmedintäkterna.kommunaladeskattebasenOm växerväxer,

långsiktigasocialtjänsten. Detverksamheten inomförökar utrymmet
skattebasenbästlösesäldreomsorgenfinansieraproblemet att om

viktigtdet attproduktivitetshöjningar ärnämntsdeUtöverväxer. som
arbetsin-faktiskt harålderyrkesaktividel befolkningenstörre aven

detför intresset närdärför iFörsörjningsfrågoma stårkomster. centrum
utveckling.sådangäller att engynna

påökningochstabilitetlångsiktiguppnåMålet resursernaatt av,
samlade kom-detuppnåsområden kanallasocialtjänstens attgenom
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munala finansieringssystemet kommunerna goda planeringsunder-ger
lag. Om sådana föreligger ökar kommunernas förutsättningar fattaatt
beslut stabil utveckling socialtjänsten.som gynnar en av

Den del kostnadsutjämningen jämnar för kostnadernaav utsom
inom individ- och familjeomsorgen innefattar kostnaderna för social-
bidragen. Denna del femton delarär i den totala kostnadsutjäm-en av
ningen och den har orsakat trovärdighetsproblem.störst denna delI av
kostnadsutjämningen har också instabiliteten varit störst.

Debatten har varit intensiv vilka faktorer kan braom som anses
spegla förhållandena inom individ- och familjeomsorgen. förefallerDet
också det råder instabilitet tiden vadöver vilka faktorersom om avser

bra förklarar kostnaderna inom detta område.som
Kostnadsutjämningen fungerar i bästa fall stabiliserande. I Värsta

fall kan kostnadsutjämningen fungera destabiliserande. Om de faktorer
ingår i kostnadsutjämningen inte relevanta kan kostnadsutjäm-ärsom

ningen lägga ytterligare osäkerhet till den osäkerhet råder soci-som om
albidragens utveckling.

Kommunernas kostnader för socialbidrag ungefär 4utgör procent av
de samlade kommunala utgifterna. kanDet uppfattas små kostna-som
der och kan tycka den instabilitet kan uppstå borde kunnaattman som
kompenseras motverkande förändringar i övriga kostnader. Vidav
kontakter med kommunala företrädare framkommer det dock ofta att
det just osäkerheten kringär kostnaderna för socialbidragen ledersom
till de svåraste planeringsproblemen.

Sammanfattningsvis kan då det huvudsakligensägas kostna-att är
derna för socialbidrag i detta sammanhang problem iutgör ettsom me-
ningen de instabila och därmed försvåraratt är kommunernas planering

den totala kommunala verksamheten. En god tillväxt skattebasenav av
stabilitet inom försörjningsområdet, där socialbidragengynnas ärav en

del. godEn tillväxt skattebasen underlättar de långsiktiga finansie-av
ringsproblemen inom främst äldreomsorgen.

12.3 Relationema vad ochstatensavser

kommunernas ekonomier

Under 1990-talet har det de starka sambanden mellan kom-ochstaten
ekonomier blivit tydliga. harDet förts intensiv debattmunernas en om

övervältringar kostnader mellan och kommuner.statav
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mellan statenrelationernagrunderna iförföljande redogörsdetI
reformkommunalekonomiskadendelar somDeoch kommunerna. av

utveck-betraktakanför hurbetydelsehar1993genomfördes mansom
kommer1990-talet attundersocialbidragenförkostnadernalingen av

beröras.

Finansieringsprincipen

direktåtgärderbeslutadestatligtinnebärFinansieringsprincipen somatt
för eko-föremålskaverksamheten,kommunalapå densikte varatar

och kommunerna.mellanregleringarnomiska staten
indi-förändringarföralltså integällerFinansieringsprincipen som

förändratskaExempelvis ettekonomin.kommunalapåverkar denrekt
inkomstbeskatt-förändrade reglerresultatskatteunderlag ett avsom

ñnansieringsprincipen.enligtreglerasinteningen,
kommunalekonomiskaheller förintegällerFinansieringsprincipen

förinomutvecklingallmänekonomisk enramenkonsekvenser enav
förkostnadernaökade1990-taletunderuppgiftsfördelning. Degiven

detta.exempel påsocialbidragen är ett

utrymmetsamhällsekonomiskaDet

detskabestämsstatsbidragetgenerellasamladedetpåstorlekenNär
skattefinan-förbedömningsamhällsekonomisk utrymmetavgöras en
kommunaladenpåde effekterbl.a.innebär attverksamhet. Detsierad

kanfinansieringsprincipen vägasenligtreglerasskainteekonomin som
sammanhang.dettain i

föl-denskareglering utöverekonomisk göras sommånvilkenI en
bedömningaravhängigtdärför omfinansieringsprincipen ärjer av

förändringdenberördirektnödvändigtvisintesamhällsekonomin som
Närmastför intresset.föremåletegentligadetutvecklingeller ärsom

ökadeexempelvisochhög attskattekvoten ärhandladetkan attom
skulleDetproblemet.detskulle försvårakommunernatillstatsbidrag

budgethandlat statensdethar attoch dethandlaockså kunna om,om,
måste saneras.

överläggningar överenskommelseroch

förut-1993årreformenkommunalekonomiskadendelSom aven
ekono-kommunaladenöverläggningaråterkommandeskickades om

kommunerna.ochregeringenförföreträdaremellanmin
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För åren 1998 och gäller1999 överenskommelser har slutitssom
våren 1996 och våren 1998. Den överenskommelsen innebärsenaste att

har åtagit sig ekonomisktstaten reglera och ändrade regleratt nya som
påverkar det kommunala skatteunderlaget och det kommunala utgift-
strycket.

De regleringar följer regler påverkar skatteunderlagetsom av som
kan i detta sammanhang lämnas därhän. Däremot finns det anledning

något beröra sådana regleringar följeratt förändringar på-som av som
verkar det kommunala utgiñstrycket. Det har uttalats exempelvisatt
förändringar i transfereringssystemen effekter på det kommu-som ger
nala utgiftstrycket ska föremål för ekonomisk reglering mellanvara

och kommunerna.staten
Överenskommelsen mycket intressant medär tanke på utredningens

uppdrag. Utredningen ska föreslå åtgärder för minska beroendetatt av
socialbidrag. denI mån sådana förslag skulle innebära förändringar av
bidragsregler, transfereringar, ska deär regleras enligt den gäl-som
lande överenskommelsen. kapitelI försörjningsfrågor7 har utred-om
ningen redovisat ändrad bidragsregler skulle kunna minska detsom
långvariga beroendet socialbidrag och därmed påverka kostnadernaav
för kommunerna.

Den gällande överenskommelsen gäller år 1999.t.o.m.nu

Frågan övervältringar mellan och kommunernastatenom

ekonomiskaDet samspelet mellan och kommunernastaten är ytterst
komplext. Statliga beslut får direkta och indirekta återverkningar i
kommunernas ekonomi, och vice versa.

1990-talets försämrade ekonomi har tydliggjort komplexiteten i de
ekonomiska relationerna. debatten harI bl.a. Svenska Kommunförbun-
det hävdat har vältrat kostnader på kommunernaatt staten över genom
de besparingar har gjort i sin budget. har exempelvisstaten Detegen
gällt åtstramningen välfärdssystemet.i Särskilt Svenska Kom-menar
munförbundet kommunerna har fått ökade kostnader föratt social-
bidragen resultat inte har tagit förett sittatt statensom av ansvar ar-
betsmarlcnadspolitiken.

I frånpromemoria Svenska Kommunförbundef bl.a.görsen en
genomgång det förbundet ekonomiska försämringar påav anser vara
grund statliga beslut under 1990-talet och ökade kostnader grundpåav

arbetslösheten.av

5 Svenska Kommunförbundet 1999 Kommunerna under 1990-talet.
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harsocialbidragförkostnadernabedömerpromemorianI attman
arbetslöshetser-försämringar iföljdkronor tillmed miljarderökat 2 av

bostadsbidragetbarnbidraget,sjukpenningen,sättningen, m.m.
ökadefåttkommunernabedömningenockså attpromemorianI görs

miljarder5-6arbetslösheten sammantagetföljdtillkostnader av
ökning.dennakronormiljarderför 2Socialbidragenkronor. avsvarar

detframållsRiksrevisionsverket attfrånintempromemoriaI en
såväl frånövervältringar statförekommaförsörjningsornrådet kaninom

tillfrån kommun stat.till kommunerna som
kommunernas ytterstaocksådetframhållsintempromemorian attI

skyldighetensig attkaninte avsvärakommunernainnebär attansvar
uppenbar-innebärföreligger. Detbehovhjälpekonomisk närlämna

transfererings-statligadetkommunerna närpåövervältringligen en
enskilde.denförförsörjningsämresystemet ger

arbetsmarknads-inomkommunernaocksåFörfattarna attmenar
arbets-förmåpåkostnader attövervältra statenkanornrådet genom

påarbetsmarknadsinsatserolikamarknadsmyndigheterna satsaatt
för sinsocialbidraghänvisade tillskulle varaannarspersoner som

författarna, ärför kommunerna,möjlighetförsörjning. En menarannan
människor ärregi föriarbeten atttillfälliga somordnaatt egen

ochsjukpenningplaceradebliskasocialbidragberoendelångvarigt av
arbetslöshetsersättning.föruppfylla kravende skaför att

måste1990-taletunderövervältringamaanalysfullständigEn av
kommunernafrånskettharövervältringardeinnefattaocksåalltså som

överväl-dessastorlekenbedömningarförUnderlagettill avavstaten.
dock begränsat.tringar är

mycketfåttharunder 1990-taletkonstaterasdock att statenkanDet
År 1991arbetsmarknadspolitiken.förkostnadernaökningarstora av
År 2000kronor.miljarder23arbetsmarknadspolitiken statenkostade ca

kronor7. Statensmiljarder56tillkostnaderna ha stigitbedöms att ca
fördubb-långtalltså änhararbetsmarknadspolitikenförkostnader mer

lats.
frånskettharövervältringdentorde ingåkostnaderdessaI som

harDetarbeten.tillfälligaanordnandettill viakommunerna staten, av
klarläggamöjligtvaritinte attutredningför denna om-inom ramen

övervältring.dennafattningen av

6 1997.Riksrevisionsverket
kostnademahärarbetsmarknadspolitiken7 förkostnaderMed summan avmenas

arbetslöshetsersätmingen.förbidragåtgärder ocharbetsmarknadspoltiskafor
1999.och1991budgetpropositionenfrånhämtadeUppgifterna är



336 Socialtjänstens finansiering SOU 1999:97

De ökade statsbidragen

De ökade statsbidrag, kommit kallas Persson-pengama, kan iattsom
detta sammanhang analyseras från två utgångspunkter. analy-Den ena

gäller den Verksamhetsinriktning kopplad till statsbidraget.sen ärsom
Den andra analysen gäller i vilken mån statsbidraget kompenserar
kommunerna för de beslut börjani 1990 talet försämrade kom-som av

ekonomi.munernas
När det gäller Verksamhetsinriktning har syftet varit detgöraatt

möjligt för kommunerna behålla personal och på skolan,att att satsa
vården och Därmed måste dra slutsatsen det sär-attomsorgen. man
skilda statsbidraget inte förstai hand förvarit täcka kostnaderavsett att
för socialbidragen.

I den tidigare nämnda promemorian från Svenska Kommunförbun-
det framhålls det det särskilda statsbidraget innebär nivåhöjningatt en

statsbidragen mellan år 1996 och år på drygt2000 miljarder12 lao-av
Den regeringen aviserade ytterligare höjningen på 2 miljardernor. av

kronor har inte räknats eftersomin den vid tiden för författandet av
promemorian inte hade fördelats mellan kommuner och landsting.

Ingen ekonomisk reglering nu

Sammantaget, där hänsyn till övervältringar båda hållen, talartas
mycket för kommunernas ekonomi påverkats negativt till följdatt av
netttoresultatet övervältringar. Denna försämring speglingärav en av
den allmänna försämringen i samhällsekonomin. harFörsämringarna
drabbat många institutioner och fullständigenskilda. En kompensation

dessa inte möjlig.gentemot är
Dock finns det skäl något betrakta den möjliga framtida kost-att

nadsutvecklingen.

12.4 Ett ökat statligt för socialbidrags-ansvar

kostnaderna

Min bedömning: finnsDet starka skäl för mellan ochett staten
kommunerna delat för socialbidragskostnaderna.ansvar

Flera förhållanden talar for kostnaderna för socialbidragen kom-attnu
sjunka framöver.att Ett sådant effekten bättre arbets-ärmer av en

marknad, innebär socialbidragsberoendet minskar ändradeatt utansom
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regler skatte- eller förhållandeinom transfereringsområdet. Ett ärannat
förbättradeeventuellt bidragsregler.

När det gäller effekten arbetsmarknad fungerarförbättradav en
samspelet mellan sänktaoch kommunernas idagekonomier såstaten att
kostnader enligt den s.k. finansieringsprincipen inteåtminstone ome-
delbart ledaska till Finansie-minskade statsbidrag till kommunerna.
ringsprincipen gäller och minskadekommunerna inte fåtthar upp-
gifter.

det gäller effekten innebärNär förbättrade bidragsregler somav
tidigare nuvarande sigöverenskommelse har åtagitnämnts attatt staten

kommunalaekonomiskt reglera bl.a. detändrade regler påverkarsom
bidragsreglerutgiftstrycket. innebär förbättrade statligaDet rimligen att

innebäraresulterar i sänkta kostnader för socialbidragen, skasom
sänkta statsbidrag till kommunerna.

framtidenfinns enligt utredningensDet uppfattning anledning föratt
vadförändringar innebär minskarkommunernas riskergöra attsom

gäller kostnaderna för socialbidragen.
framtidenbedömningenNedan och kommunerna igörs att staten

för förbör delat kostnaderna socialbidragen.ettta ansvar

modeller förför delat ekonomisktl2.4.l Tre ansvar

socialbidragen

skäl delatfrämst för mellanfinns och kommunernaDet ett statentre
finansiellt för socialbidragskostnadema.ansvar

med de övrigtförsta skälet hänger förslag jag iDet samman som
Tankenlagliga regleringenlämnar vad den socialbidragen.avser av

kombineras målstyr-den skamed generell finansiering medatt en
höjdtillkommunerna. finansieringsmodellenning Först då lederav

föriställeteffektivitet. När skaväljer vad görasstaten att styra som
modell. Denmed mål, finansiering självklargenerell inte längreär en

iställetkommitregelstyrning och rättsliga hastyrning kan sägassom
sida.för målstyming motiverar finansiellt frånökat statensett ansvar
statligaandra skälet det råder mellan detDet starka sambandär som

trygghetssystemet socialbidragen. För-och kommunens förkostnader
ökadedet statliga effekter formsämringar i får itrygghetssystemet av

socialbidrag, och belysts bl.a.vice samband harDessa av enversa.
rim-forskare harvid Socialhögskolan Lunds. delad finansieringi En

ligen effekt på besluten trygghetssystemet.reglerna iom

8 1998.Salonen
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Det tredje skälet variationema i aktiviteten ekonomin får ef-är iatt
fekter på kostnaderna för socialbidragen. Variationema dessutomär
delvis svårplanerade och leder till svåra politiska beslut kommunerna.i
Genom delat delas också denna osäkerhet. kanett Det värtansvar vara

i detta sammanhang påpeka syftena med kommu-att 1993 årsatt ett av
nalekonomiska reform förbättra planeringsförutsättningama förattvar
kommunerna. Med delad finansiering minskas åtminstone osäkerheten.

Nedan de alternativa modellerna för delat finansielltpresenteras tre
förstaDen modellen med riktat statsbidragett preseneterasansvar.

endast därför den har förekommit i debatten. Utredningen konstate-att
modellens nackdelar fördelarna. båda bordeatt överväger De övrigarar

kunna utredningen inte förord förövervägas någon dem.men ger av

Den första modellen: Ett riktat statsbidrag

Genom riktat statsbidrag på hälften, eller enligt något del-ett annat
ningstal, kostnaderna för socialbidrag skulle di-på sigstaten ta ettav
rekt ansvar.

Effekterna modellen såväl direkta långsiktiga.ärav som
De direkta effekterna innebär införandet det riktadeutöveratt av

statsbidragen behöver det ändringar i omfattningen degöras av gene-
rella statsbidragen och i kostnadsutjämningen.

Inom för utredningen har det också gjorts del beräkningarramen en
för beskriva effekterna på den kommunala ekonominatt över-av en
gång till modellen med riktade statsbidrag. Om ifrån kost-vi utgår att
nadsutjämningen riktig, kan det konstateras modellenär att gynnar
kommuner antingen valt hög servicenivå eller ineffek-ärsom en som
tiva.

detNär gäller de långsiktiga effekterna kan nack-antal för- ochett
delar beskrivas.

Nedan beskrivs de viktigaste fördelarna.
fördelEn modellen får konsekvensernaär att staten tagenom av

försämringar i det statliga trygghetssystemet. ellerSträngare t.o.m. ute-
stängande regler i trygghetssystemet får utlopp föri högre kostnader
socialbidragen, med modellen direkt får konsekvenser i fonnsom av
ökade statliga kostnader.

Ytterligare möjlig fördel kunde kommunernas incitamentatten vara
skulle minska konstlade anställningar möjligt fördetatt göragenom
människor kvalificera försig arbetslöshetsersättning rimligtpåatt en
hög nivå.
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Ännu konjunktur-genomslagetfördel modellen minskarär att aven
kon-dekanden kommunala ekonomin.svängningar i Man säga att

halveras.junkturgenererade kostnadernasvängningarna ij
nackdelarna.Nedan beskrivs de viktigaste

kan kommarisk kommunernanackdel det finnsEn attär att ac-en
skulledekostnader för socialbidragenhögre göra.änceptera annars

exempel-enskilda ärendendet första kan i handläggningenFör avman
ekonomiskt bi-grund förboendekostnaderhögrevis acceptera som

finnsdet andrahälften.betalar Förstånd, väl medveten att statenom
bredd denMed denförebyggande arbetetrisken det storatonasatt ner.

sambandfinnsuppenbart dethar detkommunala verksamheten är att
väljaexempelviskanverksamhetsområden.mellan olika Kommunen

fritids-ochfungerande ungdoms-för fåkostnaderpå sig attatt ta en
och för-problem iför socialaminska riskernaverksamhet bl.a. för att

socialbi-kostnaderna försocialbidrag. dåkostnader för Omlängningen
fri-ochungdoms-kanske inte investeringen iframstårdrag halveras,

lika lönsam.tidsverksamheten som
kom-sammanhänger med den förra,nackdel, är attEn somannan

arbetsför-till samverkan medekonomiska incitament t.ex.munernas
enskilda kom-angeläget för denlikablir intemedlingen minskar. Det

frånbortsocialbidragstagaren kommaenskildedenstödja attattmunen
socialbidrag.beroendet av

bok-kommunerna får incitamentnackdel attYtterligare är atten
före-Exempelviskostnader till socialbidrag.andradöpaföringsmässigt

social-betalarkommuneridag i vissaredankommer det utatt man
betala bamomsorgstaxor. Incitamen-kunnaföräldrar skaförbidrag att

ökarsina detkonstruera påför sättetkommunerna taxorattten om
modellen införs.

bedömningen nackdelarnadenutredningen attSammantaget gör
fördelarna.med riktat statsbidrag övervägerett

förhandlingarFormaliserademodellen:Den andra

det inteinnebäraskulleförhandlingarmed formaliseradeModellen att
social-förkostnaderFörändradefinns automatiknågon i systemet.

statsbidrag.förändradeautomatisktbidrag leder inte till
kunskap-vilketförhand bestämsFonnaliseringen ligger i detatt

Kunskapsunder-överläggningama.fram införsunderlag ska tassom
itransfererings-regelförändiingarkostnadsutveckling,laget kan gälla

indikatorer.samhällsekonomiskautvecklingen vissaochsystemet av
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Så långt det möjligt ska det förhandär på vilka konsekvenseranges
vissa värden kunskapsunderlageti ska ha på storleken det invånar-av
baserade statsbidraget.

Nedan beskrivs de för- och nackdelar finns med denna modell isom
jämförelse med den först presenterade modellen.

En påtaglig fördel modellen inte ellerär åtminstoneatt inte likager,
påtagligt, de nackdelar beskrevs med anledning den förstager som av
modellen. finnsDet dennai modell för den enskilda kommunen ingen
automatisk koppling mellan utvecklingen socialbidragskostnademaav
och utbetalningen statsbidraget.av

En nackdel utifrån kommunperspektiv modellenett inteär att ger
några garantier.

Den tredje modellen: påseEn särskild formaliserademed
förhandlingar

tredjeDen modellen skulle från det invånarbaseradeattvara man
statsbidraget bryter särskild med kan betraktasut potten pengar som

sektorbidrag. Bidraget skulle inte riktatett i meningen detsom attvara
ska ställas villkor för hur det ska användas.upp

Denna särskilda eller påse, ska föremål för återkommandepott, vara
formaliserade förhandlingar enligt den modell beskrevssom ovan.

modellFördelen med denna den tydliggör kopplingen mellanär att
kommunernas kostnader för socialbidragen och statsbidragen.

12.5 Samverkan och gemensamt ansvar

Det utredningens uppfattning frågornaär socialtjänstens finansi-att om
ering till inte oväsentlig del handlar styrningen samtliga befint-om av
liga offentliga medel inom områden socialtjänst eller harär närasom
beröring med socialtjänsten. Finansieringsproblemet handlar alltså inte
enbart hur mycket direkt förs till olika verksamheter,om resurser som

också hur befintliga försutan mellan verksamheterna.om resurser
Socialtjänstens verksamhetsområde såväl statligtangerar som

landstingskommunal verksamhet. Mycket talar för samverkanatt en
mellan den offentliga sektorns olika delar leder till effektiv använd-en
ning tillgängliga faktumDet det sig olikarörattav resurser. om
"kassor inte till samverkan. finnsDet emellertid skäl föruppmuntrar
den organisatoriska uppdelning har valts. Den huvudsakliga mål-som
sättningen för statsmakterna bör därför skapaatt systemvara som

samverkan mellan den offentligauppmuntrar sektorns olika delar. De
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sådana åtgärder. Deberedningsorganen exempel påsärskilda är ett
kommunernaarbetsförmedlingsnämnder finns i är ettsom numera

exempel.annat
densocialtjänstendet gäller den direkta finansieringenNär ärav

dominerandefinansieringen kommunal verksamhet dengenerella allav
kommunalpolitikenförmodellen. Med blir frågaden modellen det en

fördela deförlokalamed nationella mål och prioriteringar ögonenatt
tyder ocksåMycketolika verksamhetsområden.kommunala medlen på

före-effektivitetssynpunktgenerella finansieringenpå den är attatt ur
generella finansieringenframför riktade statsbidrag.dra Den uppmunt-

den kommunernatill effektivitet exempelvis storaattgenom gerrar
med aktöreruppgifter samverkanmöjligheter lösa sina utan-att genom

för respektive kommun.
dock kommit inne-under 1990-talet harsamhällsutvecklingen att

denförsörjningsfrågoma inomförbära fördelningen ansvaretatt av
fått karaktä-Socialbidraget harblivit otydligare.offentliga sektorn mer

detdet skyddsnätförsörjningskälla än ytterstapermanent varavren av
ökatbedömning börUtredningens att ta ettstatenavsett att ansvarvara.

bakgrunden.ska bl.a. den Detför socialbidragför kostnaderna motses
sektornsför offentligförutsättningarna denbör ökadelade attansvaret

försörjningsfrågomauppfattaolika delar ska gemensamma.som
påfinansieringsproblemen för äldreomsorgenrenodlade ärDe stora

uppfattning finansierings-utredningens dessadocklång sikt. Det attär
fokuseringenbart ska ha sin lösningnödvändigtvisproblem inte genom

kanverksamhetsonirådet. måste skapasDetpå just det somresurser
offentligadeäldreomsorgen. Därför måsteexempelvis ianvändas i

inriktning påvidareutvecklas, medoch finansieringssystemenstyr-
för-godaså de bidrar tillsamverkan och att attgemensamt ansvar, ge

yrkcsaktiv ålderi till försörjningbefolkningenförutsättningar genom
arbete.
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socialtjänstenTillsyn13 över

Definitioner1 l

innehållet isjälva bestämmalandstingför ochkommunerUtrymmet att
kommu-medgettriksdagen lagberoende iolika verksamheter är av om

såledessjälvstyrelsenkommunaladetta. ärlandstingen Denochnerna
innehåll ochfår sittfristående principreglerandrafråninte någon utan

ochkommunernariksdagen medgerutsträckningdenomfattning i som
angelägenheter.för sinasjälvalandstingen att svara

under-och landstingkommunerockså ärinnebärVad attsagtsnu
bestämmer.riksdagenverksamhetersinatillsynkastade den över som

uppgifterinnehåll förhållande till deifår sitttillsynenstatligaDen som
debeslut ellerriksdagensålagtslandstingkommuner och upp-genom

uppdragit enskilda yrkesutövarelandstingochgifter kommunersom
utföra.att

klarenhetligt. finns ingenDet avgräns-inte"tillsyn"Begreppet är
kunskapsförmedling,information,aktiviteterandraning t.ex.mot som

anledningdärförutveckling. finnsoch Det attutvärderinguppföljning,
skalltillsynen socialtjänstentill hurförslagoch överföre motivering se

med "tillsyn".betänkandetvad iut avsesange som
olika begrepp.följande definitioneranvändskommandedetI av

individärendenlaglighet iochkontroll rättssäkerhetTillsyn är av-
ochmåltill lagensförhållandeTillsynenoch verksamheter. igörs
denerhållermyndighetenbestämmelser och den kunskap genom

verksamheten.skeruppföljning och utvärdering avsom
dataproduktionregelmässigkontinuerlig ellerUppföljning är aven-
ochuppföljningenför mäterverksamhet.viss Den som svararom en

behov-resurstillgång iverksamheterbehov, ochbeskriver termer av
kvalitetsindikatorerprestationsvolymer, samtstäclcning/tillgänglighet,

styck-personaltäthet,ekonomiska nyckeltal såsomochpersonella
verksamhetsstatistikbehövs samtuppföljningkostnader Företc.

bildöversiktligskakostnadsredovisning.personal- och Den ge en
försignalsystemtjänautveckling och kunnaverksamhetens somav

ellerverksamhettidigareavvikelseruppmärksamma gentemotatt
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verksamhet hos andra huvudmän och leda till särskilda tillsynspro-
jekt. Tillsynen å sin sida kan bidra med signaler vad behö-om som

följasver upp.
Utvärdering analysera och värdera kvalitet, effektivitetär ochatt-
resultat verksamhet i relation till de för verksamheten fastställdaav
målen. Utvärderingen grundas på uppgifter samlats in undersom
uppföljningen och vid tillsyn verksamheten. uppgifter kanDessaav
dock behöva kompletteras och fördjupas för utvärderingen skallatt
bli användbar.
Operativ tillsyn den direkta tillsyn utförs den for tillsynenär som av-

ansvariga myndigheten.närmast
illsynsvägledningT samordna, följa och utvärdera den till-är att upp-

sker den operativt ansvariga myndigheten samt attsyn som genom
utveckla enhetliga tillsynssystem och strukturer för tillsyn. Vägled-
ningen kan bestå råd och stöd till den operativt ansvarigaav myn-
digheten eller i vissa fall föreskrifter.
Kvalitetssystem systematisk ordning för utföraplanera, ochär atten-
följa verksamheten med målet kvaliteten denna kan säkrasiattupp
och utvecklas.
Kvalitetssäkring sker egenkontroll denoch värderinggenom av-

verksamheten. Resultaten den värderingen skaegna av egna pre-
på sådant skapar tilltro till verksamhetensättsenteras ett att attman

har uppfyllt och framdeles kommer uppfylla de krav på kvalitetatt
uppställda.ärsom

13.2 Tillsynsbe i socialtjänstlagengreppet

Mitt forslag: socialtjänstlagen införsI bestämmelse klargören som
tillsyn enligt den lagen kontroll laglighet och rättssäkerhet iäratt av

individärenden och verksamheter i förhållande till lagens mål och
bestämmelser. Laglighetskontrollen omfattar kontroll in-även attav

inom socialtjänsten god kvalitet, personaldet finnssatserna är attav
med lämplig utbildning och erfarenhet kvaliteten i verksam-samt att
heterna systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

framgårSom avsnitt 3.2 har till förfogandesitt olika "styr-statenav
instrument" för uttrycka den politiska viljan genomföraoch kunnaatt
sin politik. Möjligheten till domstolsprövning sådant instrument.är ett
Förvaltningsmyndighetema ska bidra till genomföra riksdag ochatt av

beslutaderegering regler. Genom ekonomisk påverkarstyrning staten
kommuner och landsting verka bestämt Infonna-i viss riktning.att en
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Uppfölj-och utbildningsinsatser styrinstrument.tion andra formerär av
ocheffekt kommunerning och utvärdering också påkan ha styrandeen, landsting.

och på-viktigt den övervakningEtt styrinstiument emellertidär
kombineradtryckning sker tillsynentillsyn, särskilt ärsom genom om

formibland Varjemed form sanktion. betraktasnågon Som "tillsyn"av
kontakt från med den har det operativastatligtett ansva-av organ som

sammanhang dåinom verksamhetsområde.visst I vissa ävenret ett ses
utvärdering, rådgivninginfonnation, uppföljning ochnonnering, samt

utveckling "tillsyn".som
erfarenhetbeprövadhälso- och sjukvården vetenskap ochInom år

enskildaoch behandlingavgörande för utformningen den vård somav
och dehuvudmannenskan få. spelar prioriteringarHär en-personer

och sjuk-professionella kompetens hälso-skilda yrkesutövamas som
och möj-roll fråga säkerheten för patienternavårdspersonal istor om

därmedvård. faktorerdem god nämndaligheterna kunna Nu äratt ge
sjukvårdentillsyn hälso- ochföremål förprimära överstatens

med skyldigheter för kom-utformad antalSocialtjänstlagen är ett
för enskilda Kontrollen kom-rättigheteroch vissa personer.munerna

frågan huruvida kommunernainriktasi första hand att mot upp-mer
och delagen kommunernaskyldigheter enligtfyller sina samt en-om

för socialtjänstinsatser genomför dessaskilda verksamheter svararsom
tillämpasöverensstämmelse med lagen. lagenHurpå står iett sätt som

blir därmedklienternas rättssäkerhet tillgodoseddoch enskildade ärom
för tillsyn socialtjänsten.de primära faktorerna överstatens

alltsjukvården inriktas framförhälso- och såledesTillsynen över
meddelats eller ochhar kan meddelasgod vårdfråganmot om en-om

krav skicklighet haruppfyller deskilda yrkesutövare rättsom man
Tillsynen socialtjänsten inriktasdem.förvänta sig över motatt merav

dedenutförs såfrågan huruvida ochverksamheten utformad attär ger
livs-olikade behöver ienskilda människorna det stöd och hjälpden

och itillsynenutformningensituationer. ställer olika kravDetta på av
olika verksam-deviss mån på de instrument tillsynenäven översom

behovbedömningheterna behöver ha. finns därför enligt min attDet av
enligtklargör vadsocialtjänstlageni införa bestämmelse somsomen

den lagen med "tillsyn".begreppetavses
verksam-granskning"Tillsynen" socialtjänstlagen innebäri attav

lag,följerrättssäkerhetheten uppjj/ller laglighet ochde krav på avsom
förordning myndighetsföreskrifter.eller

inomsäkra insatsernaviktig uppgift för kommunernaEn är attatt
därmedinnebärLaglighetskontrollensocialtjänsten god kvalitet.är av

deniuppfyller de kravockså kontroll verksamheternaatt som angesav
kontrollera insat-betyder tillsynen skanuvarande 7a § SoL. Det attatt
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god kvalitet, det finns personal lämplig utbildningmedär attserna av
och ocherfarenhet kvaliteten i verksamheterna systematisktsamt att
fortlöpande säkras förutvecklas och system kvalitetssäkring.

SocialstyrelsenNuvarande samverkan13.3 -

länsstyrelserna

fråga tillsynLänsstyrelserna och Socialstyrelsen har olika roller i om
den operativaden kommunala socialtjänsten. Länsstyrelsen utövaröver

tillämp-uppgiften följa de kommunala nämndernastillsynen attgenom
fullgörsocialtjänstlagen och i övrig till nämndernaning även attav se

uppgifter socialtjänsten på ändamålsenligtsina inom sätt.ett
vidareutvecklaföljaSocialstyrelsens roll på olika ochär sättatt so-

roll för-har formellt särskild icialtjänsten. Socialstyrelsen ingensett
möjlighetuppgifter och ingen formellhållande till länsstyrelsemas att

tillsyns-det gäller hur dessa ska fullgöra sinalänsstyrelserna närstyra
utvecklad ochsedan flera väluppgifter. förekommer årDäremot en

länsstyrel-samverkan mellan Socialstyrelsen ochdelvis fonnaliserad
frågor tillsyn.i rörserna som

för bud-länsstyrelsernaregleringsbreven till Socialstyrelsen ochI
Socialstyrelsen i1994/1995 föreskrevs länsstyrelserna ochgetåret att

redo-för uppföljning ochskulle utarbetasamråd gemensamt systemett
tillsynenstillsynen med avseende på blandvisning den sociala annatav

SocialstyrelsenLänsstyrelserna ochinriktning, innehåll och resultat.
ochenhetliga måttskulle budgetåret utveckla relevanta ochunder me-

tillsynen.toder för den sociala
med Socialdeparte-Dåvarande Civildepartementet tillsatte i samråd

utveck-arbetsgrupp föroch Socialstyrelsen under år 1994 attmentet en
socialtjänsten Arbetsgruppenlänsstyrelsemas tillsyn inom antog nam

SLUG.och länsstyrelsemas utvecklingsgruppSocialstyrelsensnet
för enhetligautvecklinghar påbörjatArbetsgruppen ett systemen av

redovisade må-för länsstyrelsemas tillsyn.mål, mått och metoder De
planeringanvändas förlen, och metoderna avsedda kunnamåtten är att

verksamhets-enskilda tillsynsärenden,tillsyn i olika former, t.ex.av
bi-ska ocksåbesök, standardiserade intervjuer, aktgranskning Deetc.

mellan länen och det möjligtdra till ökad jämförbarhet vägagöra att
nationell nivå.från länsstyrelsemas tillsyn tillresultatensamman

reviderade upplaganhar den tredjeSLUG i maj 1998 presenterat av
social-för länsstyrelsemas tillsynskriften Mål, mått och metoder inom

tjänsten.
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Vid Socialstyrelsens sociala tillsynsenhet drivs vidare antalett pro-
jekt syftar till på olika den sociala tillsynen.utveckla Föratt sättsom
närvarande följ ande projekt aktuella:är

Handbok för social tillsyn med syfte åstadkommaatt samman-en-
hållen vägledning för den sociala Målgrupperregionala tillsynen. är
Socialstyrelsen, länsstyrelserna huvudmän ochansvarigasamt ut-
övare.
Utveckling underlag social tillsyn med syfte nationelltuppnåi attav-
jämförbara ochmått kriterier i den sociala tillsynen. Målgrupp är
länsstyrelserna.
Metodutveckling social tillsyn med syfte nationelltuppnåinom att en-
enhetlig tillsynsmetodik och fortlöpande kvalitets-initieraatt
utbildning. Målgrupp länsstyrelserna.är

utifrånUtveckling den sociala tillsynens resultat med syfte attav-
dellänsstyrelsemas erfarenheter den regionala tillsynenav som en

den nationella tillsynen använda tillsynsresultaten för åtgärdaattav
och förebygga Målgrupper länsstyrel-brister. Socialstyrelsen,är

departement och huvudmän.serna,
Socialstyrelsen och länsstyrelserna utifrånSamarbete med syftet att-

det sakområdet, med olika utveckla väl funge-gemensamma ansvar,
samarbetsfonner syfte förbättrarande i enskilda människorsatt

rättssäkerhet och verksamheters laglighet. länsstyrel-Målgrupper är
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen haroch och länsstyrelsernaserna

ställningstagande ochgeneraldirektörenett gemensamtgenom av
landshövdingama den 1999 kommit formerna11 överensmars om
för samarbete.detta

genomförSocialstyrelsen och länsstyrelserna således omfattandeett
arbete med efter enhet-sociala tillsynenutveckla och samordna denatt
liga mallar. länsstyrelsernaI särskild Socialstyrelsen ochordning har

särskilda boen-tagit fram särskild mall för tillsyn inomgemensamt en
deformer för äldre granska såväl denmed syfte samtidigt kunnaatt me-
dicinska delensociala boendet.som av

Social-Regeringen har regleringsbreven försedan år tillbakanågra i
styrelsen och länsstyrelserna Socialsty-pekat nödvändighetenpå attav
relsen och länsstyrelserna social-samverkan utvecklar tillsyneni över
tjänsten. regleringsbreven särskilt pekat påI för regeringenår 1999 har
behovet sådan den sociala tillsynensamverkan för kunna göraattav en
effektivare. måletInriktningen tillsynen ska framför allt inriktas motav

socialtjänsten resursanvänd-bedrivs med god kvalitet och effektivatt
ning och kan stöd ochtillgodose enskilda individers behov omsorg,av
service. Tillsynen socialtjänsten behöver förstärkas.över
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Socialstyrelsen ska enligt regleringsbrevet syfteför år 1999 i detta

ökat stöd till länsstyrelserna derasi tillsynsarbete,ge-
i samverkan med länsstyrelserna utveckla metoder förmål, mått och-
uppföljning sådantoch redovisning den regionala tillsynen på ettav

och med kvalitetsådan länsstyrelserna vid utgångensätt att senast
år 1999 kan använda dessa i sitt tillsynsarbete.av

Socialstyrelsen ska återrapportera

redovisning från antal länsstyrelser hur stödetsynpunkter ettav om-
området utvecklats under den treårsperioden,inom senaste

redovisning vilken utsträckning framtagna mål, mått ochi meto-av-
der praktiken används i länsstyrelsemas myndighetsutövning.i

Socialstyrelsen har fått uppdrag bidra till kommunerna iiäven att att
socialtjänsten:ökad utsträckning inför kvalitetsutvecklingssystem inom

Styrelsen ska i återrapportering

kort beskrivning utvecklingen inom området,ge en av-
för måletredovisa väsentliga insatser gjorts uppnå samtattsom-

bedöma hur dessa har bidragit till uppnå målet.insatser att-

uppdragSocialstyrelsen och länsstyrelserna har således på regeringens
länsstyrelser-till utvecklai samverkan med varandra bidranäraatt att

Även Socialstyrelsengenomföra den regionala tillsynen.sätt attnas om
deras till-alltså har formell "makt" länsstyrelserna iinte någon att styra

länsstyrel-påverkasynsarbete har styrelsen ändå möjligheter kunnaatt
deras arbete.iserna

utvecklad tillsyn socialtjänsten13.4 En över

socialaförbättra effektivisera denRedan dag mycket för ochi görs att
Socialstyrelsens ochtillsynen såväl på regional nationell nivå.som

bralänsstyrelsernas arbete åstadkommahar kunnat engemensamma
till-utveckling den sociala tillsynen mål. Förmot enav gemensamma

räckligt mellan deneffektiv tillsyn krävs dock starkare samordningen
regionala fallet.och den nationella nivån vad hittills varitän som

Länsstyrelsernas tillsynsarbete ska enligt uttalas i proposi-vad som
tionen 1979/80:1 huvudsakligen inriktas på överläggningaratt genom
med förtroendevalda social-och tjänstemän följa och medverka till att

lagstiftning-tjänsten utvecklas på ändamålsenligt enlighet medisättett
begräns-intentioner. sådan inriktning tillsynen har dock sinaEnens av

Länsstyrelserna förfogar tillsynsinstrumentningar. inte göröver som
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det möjligt kunna ingripa med kraft missförhållanden upptäcksatt om
behöver till. Staten bör de kommunerrättas i fall och andrasom som

bedriver socialtjänst inte till missförhållanden,tydliga kunna in-rättar
gripa på kraftigare vad för närvarande möjligt. Deett sätt än ärsom
tillsynsinstrument finns inom hälso- och sjukvården lämpligärsom en
modell för hur tillsynsinstrumenten inom socialtjänsten ska utfonnas.

enhetligFör användning dess behövs samordning nationellpåen av en
nivå.

Länsstyrelsemas sociala funktioner också egentligen för små förär
på optimalt kunna driva vissa angelägna tillsynsprojekt.att Detett sätt

kan i sådana fall krävas samordning mellan eller fleratvå länsstyrelser
for genomföra dessa. flesta länsstyrelsernaDe har begränsadatt en per-
sonalstyrka och blir ibland alltför "sårbara" för kunna bedriva tillsynatt
på tillräckligt flexibeltett sätt.

Socialtjänstlagen i delar ramlag, den inne-är stora även ävenen om
håller rättighetsbestämmelser, där "tillsynen" kan ske möjlig-genom
heten för den enskilde kunna överklaga till domstol. Ifråga till-att om

sådana verksamheter ligger inom för den kom-översynen som ramen
munala självstyrelsen finns behov nationellsamordning på nivåett av
för enhetlig tillämpning. Det skulle på helt kunna bidraett sättannaten
till utvecklingen tillsynen socialtjänsten. kan också liggaDetöver ettav
egenvärde forfattningsreglerai samordningen tillsynen soci-att överav
altjänsten så den inletts SLUG-arbetet.genomsom

Till detta kommer det bl.a. Socialutskottet påtalade problemetav
med den regionala tillsynen hälso- och sjukvården och denöveratt re-
gionala tillsynen socialtjänsten sker olika myndigheter.över genom

medDetta har på håll fört sig samordningsproblemsina mellan Social-
ochstyrelsens regionala enheter länsstyrelserna. behandlasFrågan i

avsnitt.nästa

13.5 socialtjänstEn samordnad tillsyn över

hälso- och sjukvårdsamt

Enligt direktiven ska utredningen till-inte bara förslag till hurlämna
Ävensocialtjänsten kan förbättras förut-effektiviseras.över ochsynen

sättningarna för bättre samordning socialtjänsttillsynen över samten av
hälso- och sjukvård ska analyseras.

Utredningen har fått till-i uppdrag analysera effektiviteten iäven att
vård, stöd och service till psykiskt störda. Särskild uppmärk-synen av

samhet bör därvid samordningen mellan Socialstyrelsens ochägnas
länsstyrelsemas verksamheter.
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Den statliga tillsynen den sjukvård särskildameddelas iöver som
boendefonner, bostäder med särskild service och i samband med hem-
tjänst framgår vad tidigare regleradbetydligtär sagtssom av mer- -
och tillsynsmyndigheten befogenheter tillsynmotsvarandestörre änger

de sociala insatser i dessa verksamheter. Länsstyrelsernaöver som ges
kan visserligen tillgripa olika åtgärder för komma till med soci-rättaatt
ala missförhållanden enskildainom boendeformer och bostäder med
särskild service eller sådan hemtjänst bedrivs enligtprivat entre-som
prenadavtal med kommunen, motsvarande möjligheter finns inte imen
fråga kommunala boendefonner eller bostäder med särskild service.om

ÄDEL-reformenGenom har kommunerna fått förstörreett ansvar
sjukvårdsinsatser särskilda boendeformer för bostäder medi äldre och i
särskild service för funktionshindrade. mycket utsträckning harI stor
kommunerna också övertagit för hemsjukvården. Svårighe-ansvaret

med det delade tillsynsansvaret för hälso- och sjukvård soci-terna samt
altjänst harsärskilt tydliga dessa verksamheter. boendeinom Deär
många medicinska omvårdnads-gånger behov såväl insatser ochav

omfattasinsatser sociala omsorgsinsatser. förra insatsernaDesom av
länsstyrelsernasSocialstyrelsens tillsyn medan de omfattasav senare av

tillsyn.
enskilda vårdgivare olika boen-kommunerna och de driverFör som

olägen-deformer eller bostäder med särskild innebär det klaraservice
heter få myndigheter. Vis-sina verksamheter granskade två olikaatt av

aspekterserligen sker verksamheterna utifrån olikagranskningen tvåav
såvälde förhållanden tillsynen har avseende kanpå röra om-men som

socialavårdnad och medicinska insatser och insatser.som omsorger
vårdtagarnaföreligger uppenbara olägenheter för de enskildaDessutom
den socialabehöva vända till två olika instanser vid klagomål påsigatt

alltid tydligtservicen eller på hälso- och sjukvården. inte hellerDet är
tillför de hänföraenskilda vårdtagarna vilka insatser är att om-som

vårdnad hälso- och sjukvård och vilkaoch därmed ärär som om-som
socialtjänstlagen.och därmed hänförliga tillsorger

Även och denproblemet med samordning den medicinskaom av
fö-handikappomsorgemasociala tillsynen tydligast inom äldre- ochär

gällerreligger problem andra områden.på några Detäven t.ex.samma
sjuka, därinom missbrukarvården och vården psykisktden öppna av

Även dessasociala och medicinska ofta behövs parallellt. inominsatser
områden kan därför finnas behov lösa frågan bättreatt sam-av om en
ordning tillsyn de kommunala verksamheterna.överstatensav

funktionshinder.Alkohol- och narkotikaberoende är sammansatta
socialMissbruket såväl fysiska och psykiska problemleder till som
formutslagning. missbrukaren behöver erbjudas ienskilde insatserDen

bistånd. Samarbetetmedicinsk behandling, rehabilitering och socialtav
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mellan landstingens hälso- och kommunala social-sjukvård och den
tjänsten på många håll inte utvecklat. kunna på-särskiltär väl För att
verka huvudmännen samverka för med miss-tillatt gagn personer
bruksproblem kan krävas till-och inomsamordningen en samsynav

talar för enhetligDet statlig tillsynsorganisation.synen. en
Liknande problem finns inom den vården ochöppna omsorgerna om

psykiskt störda. Personer med psykiska behöver såväl medi-störningar
cinsk omvårdnad sociala insatser och arbetsmarknadsinsatser försom

kunna erbjudas liv innebär trygghet, jämlikhet och delaktig-att ett som
het i samhällslivet. ställer samhäl-Det krav på samverkan mellanstora
lets olika sektorer. finns sådanDet potential för utveckladstoren en
samverkan. Mycket finns kvar för förhållandena förordnagöraatt att
de psykiskt störda bästa möjligapå samverkan ochEnsätt. en sam-av

tillsyneninom de myndigheter har för åtinsatseröver attsyn som svara
de psykiskt därförstörda skulle värde.stortvara av

Även andra områdeninom inom barn ocht.ex. omsorgerna ungaom
kan finnas frågor bör lösas i samverkan sjukvår-mellan hälso- ochsom
den och finns såledessocialtjänsten. mycket talar för tillsy-Det attsom

och hälso- och sjukvårdensocialtjänsten bör ochorganiserasövernen
enhetligt tillsynsmyndighet.iutövas gemensamen

för SocialstyrelsenUtökad roll13.6

nuvarande ordningen behålls tills vidare med S0-Mitt förslag: Den
ansvarig för tillsynen ochcialstyrelsen operativt hälso-översom

länsstyrelsernasjukvården och operativt för tillsynenansvarigasom
ska dockSocialstyrelsen tillsynsvägle-socialtjänsten.över ges en

dande roll i fråga tillsynen socialtjänsten.överom

Olikal3.6.l alternativorganisatoriska

Utredningens förslag verksamheterförsta handi tillsynen överrör som
äldre lösningfunktionshinder.och med Denavser personer personer

utredningen föreslår emellertid självklar eller kanske inteinteär ens
den optimala. alternativ.har också andra MotJag vissamest övervägt
bakgrund bl.a. utredningenpågående utredningar denna harutöverav

deför det förslag redovisas dockredovisas Förststannat som ovan.
övriga alternativ utredningen övervägt.som
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för all tillsynLänsstyrelserna ansvarigasom

ochhälso-till samlad tillsyn socialtjänstalternativEtt över samten
den in-länsstyrelserna härför. Med tanke påsjukvård låtaär att svara

olikaitillsynsverksamheten signaleratsriktning den statliga somav
kunnaskulle möjligen sådan lösningdirektiv och utredningsförslag en

till hands.ligga nära
sjukvårdensoptimal tillsyn hälso- ochförFörutsättningen överen

förtillsynen inteska bedriva dende enheter äralla delar är att som
skasjukvårdstillsynenhälso- ochgeografiska områdensmå. De som

Soci-mindre de områdenfungera inom bör lämpligen inte än somvara
för.enheter i dag haralstyrelsens regionala ansvar

sjukvårdochtillsynen den hålso-tveksamtvidareDet överär om
Möjli-länsnivå.betjänt ske påsjukhusenidag bedrivs på är attavsom

denför enbartkunna tillsynenskulle länsstyrelserna översvaragen
samordna tillsy-fall kunnaoch sjukvården och i såkommunala hälso-

socialtjänsten. Detverksamheten med tillsynenden överövernen
hälso-statliga tillsynensplittring denskulle dock innebär överaven

medverka till.utredningen önskarvilket inteoch sjukvården,
hälso- ochochsocialtjänstentillsynensamordningFör överaven

regionaladenmöjlig lösning kunnasjukvården skulle att styravaraen
tillsjukvården vissahälso- ochsocialtjänstentillsynen såvälöver som
tillsynensamladefå för denskulle alltsålänsstyrelser. Dessa ansvaret

regio-Socialstyrelsensgeografiska områdenprincipiöver somsamma
läns-nuvarandeskulle dock medhar idag.nala tillsynsenheter Det

få någotskullflertalet länsstyrelser intestyrelseindelning innebära att
därmed uppståskulletillsynen. "obalans"alls för den sociala Enansvar

ochregionala indelningmed nuvarandelänsstyrelserna, vilketmellan
rimligt. Fråganför länsstyrelsernas roll inteförutsättningar är sam-om

skullelänsstyrelsernalösasmåste ocksåordning på nationell nivå om
sjukvården.hälso- ochför tillsynen överöverta ansvaret

social-ochsjukvårdhälso- ochdär tillsynförändringMot överen
tillsyn-regionalatalar också delänsstyrelsernasamordnas hostjänst att

och relativtvälfungerandeoch sjukvårdenrörande hälso-senhetema är
nyetablerade.

nivåpåtillsynsorganisation nationellEn samlad

hands ochtillkan tyckas liggalösning möjligenEn närmastannan som
tillsyneninflytande pådirektden nationella nivånskulle ettgesom

direktochverksamhetoch enskildkommunerna isocialtjänsten iöver
sociala tillsynen,medicinska och densamordna denmöjlighet är attatt
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ordningsådanEntillsynsmyndighet.nationellpåalltlägga enansvar
ef-hakunnamöjligheterna attförallt enframförtillskulle gagnvara

Detkommunerna.ihandikappomsorgemaochäldre-tillsynfektiv över
vårdgi-ochtillsynenstatligadenbådeförrationelltskulle vara mer

bo-särskildaelleräldreförboendefonnervidgranskningenomvama
funk-elleräldreforhemtjänstinsatserellerfunktionshindradeförstäder

medicinskasåvälutifrånsammanhangske ikundetionshindrade ett
aspekter.socialasom

övervägandenaframgårdetÄven sammanhangandra avi somvore
tillsynsamordnad överhakunna so-fördel13.5 attavsnittunder enen

samordnadsådankanprincipsjukvård. Iochhälso- encialtjänst samt
årDenlösningar.olikatvåstånd enatillkommatillsynstatlig genom

tillskapa sär-ettandradenSocialstyrelsen, attpåalltläggaatt ansvar
Bådasjukvård.ochhälso-socialtjänstför samttillsynsverkstatligtskilt

nackdelar.ochfördelarharlösningarna
tillsynall överföransvarigSocialstyrelsenhamedFördelen somatt

upprätthållakandärigenom sam-verksamheter är attnämnda mannu utvärde-ochuppföljninginnebärverksamhetdenmedordningen som
hakanverksamhetvisstillsynför överskaden enring. Att svarasom

medområde ärinomverksamheterandramed sammadirektkontakt
fåtillsynsorganisationenkanHärigenompositivt.sannolikhetstörsta

kanmotsvarande sättPåtillsyn.krävervaduppslagochidéer somom
uppföljningförskalldentillidéerochuppslag svarasomtillsynen ge

utvärdering.och
till-fungerandevälslå sönderslippafördel attvidare enDet är en

förenatintetordesjukvården. Detochhälso- varasynsverksamhet över
nuvarandeitillsynensocialadeninordnaproblem attmed några större

organisation.
föransvarigSocialstyrelsenmeddockfinnsnackdelar somVissa

sjukvård. Detochhälso-socialtjänst samttillsynensamlade överden
andraföranspråkiför tillsynen tasriskfinnaskan att resursernaen
andraförtillbakafå ståkanTillsynenorganisation.sådanuppgifter i en

myndigheten.uppgifter hosangelägna
ochtillsynsamordning norm-givetvidare att avinteDet utanär en
de tjänste-mellankontakterÄven regelbundnalyckad.givning är om

utvecklingentillbidrauppgifter kan avolikaför dessamän svararsom
hai attligga poängdetkannormgivningen, entillsynensåväl som

samhälleligkanTillsynen sägasåtskilda. enverksamheter varadessa
ställningskaområden taandrafrånpåverkandirektfunktion utansom

motsvarande sättPåuppnåtts.harrättssäkerhetochlaglighettill om
denochverkställandedenlagstiftande,denmellanförhållandet ärsom sidanåtillsynmellansambandetkansamhället enaimaktendömande

lösasbehövasidanandradenånormgivning upp.och

delASocialtjänst19-163012 ....
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finnsDet också risk för "medikalisering" socialtjänsttillsynenen av
den integreras med den medicinska tillsynen i Socialstyrelsen. Deom

nuvarande regionala tillsynsenhetema i Socialstyrelsen enbart inrik-är
tade på tillsyn hälso- och sjukvård.över Vid dessa enheter finns en
dominans hälso- och sjukvårdspersonal. Nästan samtliga chefer ärav
läkare. Juristema inriktade på rättsliga frågorär inom medicinsk tillsyn.
Om socialtillsynen inordnas i sådan organisation kanske den fårinteen
den uppmärksamhet, de och den ställning nödvändigärresurser som
för tillräckligt effektiv tillsyn. Ledningen sådan samordnaden av en
tillsyn socialtjänst hålso-över och sjukvård kräver därförsamt ett
mindre mått dominans hälso- och sjukvårdspersonal vadänav av som
f.n. fallet inom Socialstyrelsen.är

Om Socialstyrelsen enbart den statliga tillsynen äldre-övertog över
och handikappverksamhetema kommunernai skulle det inte medföra
riktigt problem. dessaI verksamheter hälso- och sjukvårds-ärsamma
insatserna, inte dominerande, så framträdande på helt sättett annatom

inom övrig socialtjänst.än Att förstärka Socialstyrelsens regionala en-
heter med på dessa sociala frågor skulle relativt litenexperter vara en
administrativ åtgärd.

Den lokala anknytningen i fråga den sociala tillsynen skulle iom
och för sig mindre tydlig dagi inte mindre den anknyt-än änvara men
ning i dag föreligger inom den medicinska tillsynen. brytaAtt utsom

del den sociala tillsynen från länsstyrelserna och föra den tillöveren av
Socialstyrelsen skulle emellertid medföra vissa nackdelar. finnsDet en
positiv betydelse i sig all statlig social tillsyn under ochatt sorterar en

myndighet.samma
Fördelen med tillskapa särskilt fristående tillsynsverk fram-att ett är

för allt därigenom kan samla alla föratt tillsyn till sär-man resurser en
skild organisation där inte behöver riskera iatt tasman resurserna an-
språk för tillsyn. Det också fördelän behövainte ha till-annat är atten

hur denöver normgivningen socialtjänsten och hälso- ochsyn egna av
sjukvården tillämpas.

Med särskilt tillsynsverk skulle den samlade tillsynenett soci-över
altjänsten hälso- och sjukvården kunna från början.samt Därmedstarta
skulle inte tillsynen socialtjänsten behövaöver inordnas redani ett
fungerande tillsyn hälso- och sjukvårdsystem över med den risk förav
dominans för hälso- och sjukvårdstillsynen samordning i Soci-som en
alstyrelsen innebär.

De nackdelar kan med särskilt tillsynsverk framför alltett ärman se
den risk för "slutenhet" kan uppkomma i sådan organisation.som en
Kompetensen hos personalen kan komma urholkas det inte finnsatt om
möjligheter till direkta kontakter med de verksamheter försom svarar
uppföljning, utvärdering och normgivning. Tillsynen kan komma att
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kommakanverksamheternämndainflöde idéersakna det nusomav
tillsyn.för bratillmed engagn

ellerdenföreslåsammanhangdettaberedd idock inte enaJag attär
tillsynallsamordna överför kunnatvå lösningar so-dessaandra attav

såtillkanställning tassjukvård. Innanochhälso- encialtjänst samt
socialtjänstentillsynenstatliga överdenomorganisationomfattande av

parlamentarisktbelysasfråganmåstesjukvårdenochhälso- av ensamt
framgårlösningdendärförläggerkommitté. Jag avsomsammansatt

avsnitt.nästa

roll förutökadmedordningNuvarande13.62

Socialstyrelsen
sjuk-ochhälso-alltillsynenför överharSocialstyrelsen ansvaretAtt

verksamheterdelsomfattarfördelar. Ansvaretklarariket harvård i
ochhälso-försvaretsförundantagmedsjukvårdenochhälso-inom

ordningdennasjukvårdspersonal. Genomochhälso-allochsjukvård
tillsynsverksamheten.frågaupprätthållas ikompetensbrakan omen

också visatharenheternaregionaladetillsynSocialstyrelsens genom
bra.fungerasig

försåvälfördelväsentligtillskulledetpåtyderMycket att vara
tillsynenstatligadenvårdtagarnaenskildadenförvårdgivama omsom

ochutföraskundehandikappomsorgema enoch genomäldre-över
Socialstyrel-för antingendåtalarDettamyndighet. attstatligasamma

tillsynen sär-församlade överdetfår ansvaretlänsstyrelsernaellersen
funk-förservicesärskildbostäder medäldre,förboendeformerskilda

funktionshindrade.äldre ochförhemtjänstochtionshindrade
tillsynenantingeninnebäralösning attsådanskulleEmellertid en
komsocialtjänsten atttillsyneneller översjukvårdenochhälso-över

skulledetintekan attmyndigheter. Jag varatvåmellan olikadelas se
påvårdtagarnaenskildadeochvårdgivama omförtill staten,gagn

Utred-delad.blevverksamheternanämndadetillsynen inomdetta sätt
Socialstyrelsenmedordningennuvarandedenföreslår därförningen att

ochsjukvårdenochhälso-tillsynenföransvarig överoperativtsom
socialtjänstentillsynenför överansvarigaoperativtlänsstyrelserna som

bibehålls.vidaretills
dock intelöserfördelningen ansvaretnuvarandedenkvarhaAtt av
bostäderäldre,förboendefonnerinomtillsynsinsatsersamordningen av

ochäldreförhemtjänstochfunktionshindradeförservicesärskildmed
Socialstyrelsendock skekan att gesfunktionshindrade. Detta genom

utförasskalltillsynmed dentillsynsinsamordna avmöjlighet somatt
hameningminenligtdärförskaSocialstyrelsen enlänsstyrelserna.
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formell kunnarätt länsstyrelsernaatt styra så samordning kan skeatt
och hurnär tillsyn ska ske iom nämnda verksamheter. En sådannu

tillsynsvägledning från Socialstyrelsens sida länsstyrelsernagentemot
skulle det möjligtgöra tillgodose deatt önskemål i fråga attom sam-
ordna tillsynen socialtjänstenöver hälso- och sjukvårdensamt som
Socialutskottet uttryck för ibetänkandenagett l996/97:SoUl3 sid. 19
och 1996/97:SoUl8 sid. 92.

På så kan framförsätt allt tillsynen kommunalaöver och enskilda
boendefonner för äldre och bostäder med särskild service för funk-
tionshindrade genomföras på det rationellamest Gemensammasättet.
tillsynsbesök/inspektioner kan alltid genomföras. Någon tjänsteman vid
den regionala enheten i Socialstyrelsen eller i länsstyrelsen kan som
föredragande i ärendet ha för den administrativaansvaret samord-
ningen.

Kommunen eller den enskilda vårdgivaren skulle möta en gemen-
statlig tillsynsgrupp. Vårdtagama skullesam ha viss namngivenen per-

vända sig till.att Bedömningar kanson samtidigtgöras Social-genom
styrelsens regionala enheter och länsstyrelsernas sociala enheter, där
varje enhet visserligen skulle för sin expertbedömning därsvara men
Socialstyrelsen vid behov den slutligagör samordnade bedömningen.
Detsamma skulle gälla samordningen tillsynen medicinska ochöverav
sociala insatser inom missbruksvården, psykiskt stördaomsorgema om
m.fl. verksamheter.

Det alltså tydligtär det i frågaatt även andra verksamheter inomom
socialtjänsten äldre-än och handikappomsorg finns behovett attav
samordna tillsynen nationell instans. Som tidigare framgåttgenom en
har omfattande arbeteett inletts mellan Socialstyrelsen och länsstyrel-

för samordna och effektiviseraatt tillsynenserna hela det socialaöver
fältet. Det skulle dock till för målet uppnå optimalattvara gagn en
statlig tillsyn helaöver socialtjänsten Socialstyrelsen kundeom ges en
författningsreglerad ställning nationell tillsynsvägledare helaöverav
socialtjänsten och inte enbart äldre-över och handikappomsorgema.
Den samordning nödvändig förär förbättra och effektiviseraattsom
den statliga tillsynen socialtjänstenöver skulle inte beroendevara av
frivilliga överenskommelser mellan de två statliga myndigheterna. Vis-
serligen skulle länsstyrelsernas självständiga ställning tillsyns-som
ansvariga inom sina respektive län försvinna något principielltmen
hinder för sådan ordning föreligger inte. Meden Socialstyrelsen som
tillsynsvägledare hela detöver sociala området uppnår delsman en
samordning den medicinska och sociala tillsynenav där sådanen
samordning nödvändig,är dels enhetlighet den statliga tillsynen överav
hela socialtjänstområdet.
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tillsynsinstrumentUtökade13.7

Tillsynsmyndighetemaeffektiviseras.skaTillsynenförslag:Mitt
upplys-fåföreläggandeförfattningsreglerad rätt attska genomges

verksamhetallinspekterahandlingar attoch inhämta samtningar
förelägg-meddelakunnaTillsynsmyndighet skasocialtjänsten.inom

kom-ska kunnaFöreläggandenmissförhållanden.avhjälpaande att
med vite.bineras

delochupplysningarfå taRättl3.7.1 avatt

handlingar

tillsynSocialstyrelsensomfattasdenLYHS§kap. 9 ärEnligt 6 avsom
lämnabegäranstyrelsenspåskyldigsjukvården attochhälso-inom

verksamheten attsamtmaterial röroch annathandlingar, somprover
behöverstyrelsenverksamhetenupplysningarde somlämna omsom

intevårdgivarenelleryrkesutövarenenskildedentillsyn. Omför sin
be-denföreläggastyrelsenkanbegäran somstyrelsenseftersigrättar
fårföreläggandeVidbegärs.vadlämnaverksamheten attdriver som

vite sättas ut.
inspekteralänsstyrelsernaför attSoLb § rätt69iBestämmelsen om
länsstyrel-förbestämmelse rättinnehåller ävenverksamhet omviss en

behövshandlingardedelochupplysningar ta somdeinhämta avattsen
isocialnämndenkommunalaför denmotsvarande rätttillsynen. Enför

Där-SoL.§69återfinns iverksamheterenskilda ctill vissaförhållande
länsstyrel-förmöjlighetregel öppnarnågoninteSoLfinns i somemot

viteellermedföreläggande utankommunen atteller genomsen
tilllämnashandlingarellerupplysningarnödvändigaframtvinga att

socialnämnden.ellerlänsstyrelsen
bo-enskildaochkommunalatillsynensamordning överMed aven

funktions-förservicesärskildmedbostäderochäldreförendefonner
frågaiLYHSiåterfinnsregel ommotsvarandebordehindrade som

till-kunna göraFörSoL.i attinförassjukvårdochhälso-tillsyn över
regelsådanböreffektivtillräckligtsocialtjänstenhela enöversynen
tordeDetverksamheterna.nämndadetillsynen överenbartinte nuavse

kunnaverksamheterandratillsynen överi ävenangelägetlika attvara
förföremåldem ärfrånhandlingarochupplysningarfram somtvinga

länssty-försvårigheterÄven någraredovisatshardet intetillsynen. om
be-dehandlingardeochupplysningardefåhittills kunnarelserna att

tillsynenregleraprincipianledningmening attminenligtfinnsgär,
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socialtjänstenöver enligt tillsynensystem hälso- ochsamma översom
sjukvården.

Utredningen föreslår därför bestämmelseatt införs läns-en som ger
styrelserna få derätt upplysningaratt och del de handlingarta av som
erfordras för tillsynen. förstaI hand ska självfallet länsstyrelsen söka få
del de handlingar och de upplysningar denav behöver för sin till-som

särskilt föreläggande.utan Möjlighetensyn härtill har därför närmast
förebyggande uppgift. Om denen föremål förär tillsynen intesom

efterkommer länsstyrelsens framställan ska länsstyrelsen emellertid
kunna förelägga denne inkomma med begärdaatt handlingar eller läm-

de upplysningar länsstyrelsen behöver. föreläggandetna I ska vitesom
få detutsättas bedöms nödvändigt för föreläggandet skaom åtlydas.att

Samma möjlighet länsstyrelsen ska ha begära in handlingarattsom
och uppgifter ska Socialstyrelsenäven ha. I vissa fall tillsynenavser
verksamhet omfattar såväl socialtjänst hälso- och sjukvård.som som
Då kan det lämpligt Socialstyrelsenatt har huvudansvaret förvara till-
synsärendet och begär de handlingar och upplysningar ärendetsom
kräver. Det kan finnasäven andra fall tillsyn socialtjänsten däröverav
Socialstyrelsen i första hand i samråd med länsstyrelsen behöver ta- -det föryttersta ärendet och dåansvaret den rollöverta primärtsom
ankommer på länsstyrelsen.

Den möjlighet Socialstyrelsen alltså- jämte länsstyrelsen skasom -ha kunna inhämta handlingaratt och upplysningar bör gälla så-även
dana ärenden där det inte frågaär tillsyn i inskränkt bemärkelse. Iom
dag har Socialstyrelsen inte några svårigheter få de uppgifter frånatt
kommunerna och enskilda för socialtjänst styrelsensom svarar som
behöver för sina uppföljnings- och utvärderingsinsatser. För någotatt
missförstånd på den punkten inte ska behöva uppstå bör därför rätten

upplysningaratt och handlingar gälla jämväl i de fall då det frågaär
uppföljning och utvärdering från styrelsen ochom inte bara i till-rena

synsärenden.

13.7.2 Inspektioner

Inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen i dag enligt 6 kap.
10 lagen§ 1998:531 yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdensom
område LYHS inspekterarätt verksamhetatt och yrkesutövare som
omfattas lagen. Socialstyrelsen äger tillträderätt tillav lokaleratt
eller andra användsutrymmen för verksamheten. Rätten få till-som att
träde till lokaler omfattar dock inte bostäder.

Eftersom styrelsen inte får använda sig några tvångsmedel för attav
bereda sig tillträde till lokaler har styrelsen med stöd ll § LYHS rättav
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genomförakunnaförbehövs atthjälpdenfåpolismyndighet somatt av
tillfälligtSocialstyrelsen rätt attharinspektionVidinspektion. enen

verksam-material rörochhandlingar, annatomhänderta somprover
§enligt 9tillsyn ävenSocialstyrelsens ärföremål förDenheten. ärsom

ochhandlingar,lämnabegäranstyrelsens proverpåskyldigLYHS att
tillsyn.för sinbehöverstyrelsenmaterialannat som

in-länsstyrelsen atträttSoL harsocialtjänstlagenb §69Enligt
alltsåtillsyn,länsstyrelsenunderstårverksamhetsådanspektera som

kommu-boendevård ellerförhemverksamheterenskilda samtvissa
1993:387lagen26 §iregel finnsmotsvarandeenskilda. Enochnala

NågraLSS. ytter-funktionshindradevissatillserviceochstödom
fårtillsynenhurfrågailänsstyrelseninteharbefogenheter omligare

genomföras.
bostäderochäldreförboendeformersärskildainspektionerVid av

Socialstyrelsensåledesfunktionshindrade kanförservicesärskildmed
länsstyrel-vadbefogenheter änmed störreinspektionernagenomföra

desåvälverksamhetersådanavidtillsynen avserOmkan göra.serna
inspektionernarimligtdet attsociala insatserna ärdemedicinska som

granskningenförutsättningar avseroavsettunderske omkan samma
socialtjänstlagen ut-iEnsocialtjänst. rätt attellersjukvårdochhälso-

tillsynenstatligadensamordnamöjligtdet attinspektioner görföra
bostäderochboendeformersärskildaenskildaochkommunalaöver

särskild service.med
ellerboendefonnersärskildatillsynförÄven överfallandra äni

författ-behövasemellertiddetkanservicesärskild enmedbostäder
kanTillsynsmyndigheteninspektioner.genomföraningsreglerad atträtt

verksamhetvissgranska upp-kunnainspektionbehöva om engenom
enskildaförförutsättning attkvalitet ärgodpåde kravfyller ensom

förformell rätttill.har Ende rättdenberedasska kunna somomsorg
kom-isocialtjänstallinspektioner överföretatillsynsmyndighetema att

införas.därförbörverksamheterenskildaochmuner
till-behövertillsynsärendensådanafallantaletövervägandedeI av

"inspek-någongenomföraformelltsjälvfallet intesynsmyndigheten
medgenomföraskunnaregelmässigt attTillsynsbesök kommertion".

regel ut-atträttEntillsynen.förföremålden omfrånsamtycke ärsom
därmedkommernärvarandeförfallandrai äninspektionerföra även

prin-ettkunnaochuppgiftförebyggande somha sesattnärmast en
enskildaoffentligasåvältillsynställningstagande över somcipiellt att

regelsystem.omfattasbörverksamheter sammaav
derasbostäder utanvårdtagaresenskildaske ifår inteInspektioner

bostä-ellerboendeformersärskildalägenheter iochmedgivande. Rum
genomförabostäder. För atträknas ensärskild servicemedder som

bostadgranskabehövertillsynsmyndigheten personsdär eninspektion
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krävs alltså dennes samtycke. I praktiken torde detta inte behöva skapa
några problem. Kan inte själv lämna medgivande, på grundpersonen av
sitt fysiska eller psykiska tillstånd, får bedömning med hjälpgöras,en

uppgifter från anhörig ellernära god den enskilde skulleav man, om
kunna tänkas ha lämnat medgivande han eller hon kunnat uttryckaom

vilja.en egen
Rätten genomföra inspektioneratt tillsynsmyndigheten och föriger

sig inte någon vårdgivarensrätt vilja tvångsvisatt mot bereda sig till-
träde till den verksamhet skall inspekteras. I 6 kap ll § LYHSsom
finns därför infört för Socialstyrelsenrätt vid inspektioner inomatten
hälso- och sjukvården påkalla hjälp polismyndigheten för kunnaattav
genomföra inspektionen. Denna för Socialstyrelsenrätt gäller även
hälso- och ukvårdsverksamhet vid kommunala eller enskilda särskilda
boendeformer för äldre och bostäder med särskild service för funk-
tionshindrade. Utöver nämnda möjlighet torde det enligt be-minnu
dömning knappast finnas behov i ytterligare fall behöva påkallaattav
polishjälp för kunna genomföra inspektioner.att Någon motsvarighet
till bestämmelsen i kap,6 ll § LYHS föreslår jag därför inte social-i
tjänstlagen.

I samband med inspektioner har Socialstyrelsen för närvarande med
stöd 6 kap. lO § LYHS tillfälligträtt omhänderta handlingar,attav pro-

och material verksamheten.annat rör Den omfattasver som som av
tillsynen skyldig lämna denär hjälp behövsatt vid inspektionen.som
Det kan inte alltid vidare förutsättas allautan föremål föratt ärsom
tillsyn och för inspektioner villigautsatta lämna ifrånär sig hand-att
lingar eller lämna den hjälp behövs för tillsynen. Bestämmelsersom

har enligt min mening därförsagts funktion fylla isom ävennu atten
samband med inspektioner utförs inom socialtjänsten.som

13 .7.3 Uppdagade missförhållanden

Enligt 70 § SoL kan länsstyrelsen det föreligger något missförhål-om
lande i sådan verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn enligtsom
69 b § SoL förelägga den för verksamheten avhjälpaattsom ansvarar
missförhållandet. Om missförhållandet allvarligt och länsstyrelsensär
föreläggande inte efterkoms, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verk-
samhet. Verksamheter står under länsstyrelsens tillsyn enligtsom
69 b § SoL är

kommunala och enskilda hem för vård eller boende,-
enskilda boendeformer för äldre eller bostäder med särskild service-
för funktionshindrade,
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heldygnsvård,förenskilda hem viss annan-
begränsadundervårdförverksamhethem ellerenskilda öppen en-

dygnet,del av
stycket SoLtredje4 §stödmedkommunenVerksamhet avsom-

utföratill enskildöverlämnat samtatten
upphandlar tjänst-vilken kommunenverksamhet frånenskildannan-

enligt SoL.skyldigheterför fullgöraatter

finnerstyrelsen attSocialstyrelsen,fårLYHS§Enligt 6 kap. 13 enom
tillsynstyrelsensunderstårsjukvårdenochhälso-vårdgivare inom som

missförhållandena ärochvårdgodpåuppfyller kraven avinte om
avhjälpavårdgivarenförelägga attpatientsäkerheten,förbetydelse
föreläg-sådantEttfår viteföreläggandet sättas ut.missförhållandena. I

Socialstyrelsenåtgärderdeuppgifterinnehålla an-skallgande somom
avhjälpasskallmissförhållandenapåtaladedeförnödvändiga attser

all-missförhållandena ärochföljsföreläggandet inte§. Om14 om
verksamhetenförbjudadelvisellerheltSocialstyrelsenfárvarliga,

säkerhet,personligahälsa ellerliv,för patientersfaraFöreligger§.15
delvisellerheltföreläggandeföregåendeSocialstyrelsenfår utant.o.m.
interi-fattafinnsMöjlighet ett§.16 även attverksamhetenförbjuda

§.beslut 17mistiskt
vite,ellermedförelägganden,till utanmöjligheterMotsvarande

socialtjänstenalltsåkan inomverksamhetförbjuda en-beslut attsamt
verksamheter.enskildaboendeellervårdför samttill hemriktasbart

Socialsty-detsigsocialtjänsten, ärinomTillsynsmyndigheten vare
olikaiakttasamband tillsynenmedkan ilänsstyrelsen,ellerrelsen

ifrågakan bristerMissförhållandena ävenmissförhållanden. omavse
vårdta-olikaförmedicinska insatserochsocialasamordning av

skyldighettillsynsmyndighetenharslagdettaBristergare/klienter. av
intekommunengällermed.till Detsammakommaförsöka rätta omatt

ellerSoLnuvarande §7adenframgårde krav omuppfyller avsom
denförrättighetangåendeverkställer domintekommunen enen

enskilde.
skaprioriteringarvilkasjälvahar avgöra somKommunerna rätt att
intekommunernauppenbartdock attsocialtjänsten. Detinom ärgöras

skyldighet.beskriveni SoLhahuvudfrånavståkan tagetöveratt en
försörjaeller intesamarbetssamtalerbjudaintekommunSkulle t.ex.en

till-föruppgiftdetstånd,tillfamiljerådgivning kommer är enatt
skyldigheter.uppfylla sinakommunenfåsynsmyndigheten attatt

tillkommasökahandförstanaturligtvis iskaTillsynsmyndigheten
med denöverläggningarmissförhållandeniakttagnamedrätta genom

därfalldock finnaskanenligt lagen. Detskyldigheterbrister i sinasom
önskattilllederrättelse inteförsök tillochöverläggningarsådana
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resultat. Rör det sig missförhållanden vid särskilda boende-t.ex.om
fonner eller bostäder med särskild service där de boendes liv eller hälsa

för farautsätts verksamheten fortsätter tidigare eller missför-om som
hållanden inom socialtjänsten där enskildas rättsäkerhet allvarligiär
fara kan det nödvändigt föreläggandeatt med vite krävavara attgenom
uppdagade missförhållanden till.rättas

Däremot ska tillsynsmyndigheten självfallet inte kunna rikta ett
föreläggande kommunmot fråga tillatt prövningta denen upp en om
enskilde själv ansöka kan få fråganatt prövad den kommu-genom av
nala nämnden. Inte heller ska tillsynsmyndigheten kunna förelägga
kommunen besluta på visstatt i frågasätt kan bli föremål fören som
överklagande till domstol. Det knappast hellerär möjligt riktaatt ett
föreläggande brister ifrågamot t.ex. mottagandetider hos den kom-om
munala socialbyrån eller brister vad gäller personalens uppträdande

klienterna. sådanaI fall kanmot det svårt vadavgöraatt ärvara som
den miniminivå den underslcrids, innebär det föreliggersom, attom ett
missförhållande. Att viss verksamhet inte till fullo utbyggd ellerären

enskilda måste denatt på insats devänta efterfrågar torde också vara
svårt kunna ingripa med föreläggandeatt med eftersommot vite det
faller inom för den kommunala självstyrelsen takten iavgöraramen att
utbyggnaden den kommunala servicen.av

Frågan föreläggande med vite dei fall kommunen inte uppfyllerom
skyldighet kommunen ålagd domstolsbeslutären ärsom genom en

fråga tagits i utredningen Lindqvists nia SOU 1999:21.som upp
Lindqvist har där föreslagit länsstyrelserna ska kunna föreläggaatt en
kommun eller landsting bygga service enligtatt LSS eller SoLupp en

det möjligt i rimliggör tid verkställa domar.att sådant föreläg-Ettsom
gande ska kunna förenas med vite. kommunEn inte verkställtsom en
sådan dom ska också kunna föreläggande med vite. Förslagetettges
remissbehandlas för närvarande Det finns därför inte här anledning att
särskilt beröra frågan domstolstrots.om

Genom införa möjlighet föratt tillsynsmyndighet utfärdaatten
föreläggande inom socialtjänsten åstadkommer den önskvärdaman
samordningen tillsynen hälso- ochöver sjukvård socialtjänstav samt

särskilda boendefonneröver och bostäder med särskild service samt
hemtjänst. föreläggandeEtt kan riktas verksamheten i dess helhetmot

behöver klarläggautan att vad hälso- ochärman attsom anse som
sjukvård och vad socialtjänst.ärsom

Som framgår vad finns inte anledning särskiljasagtsav attovan
vissa verksamheter Äveninom socialtjänsten från andra. inom den

vården psykisktöppna störda och vården missbrukare sker soci-av av
ala insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser parallellt. kanDet därför
finnas behov kunna rikta föreläggandeatt till den kommunala soci-av
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sjukvårdsverksamhet iochhälso- ettoch landstingetsaltjänsten sam-
harmissförhållandenmedtillkommamanhang för rättat.ex. somatt

huvudmän.mellan dessasamverkanbristandegrund isin
uppgifttillhandhar förstamed i attföreläggande viteregelEn om

deregel torde isådanförekomstenförebyggande. Redanfungera av en
denförmåpåtryckningsmedel förtillräckligtfall attflesta ett somvara

tillsynsmyn-missförhållandentill detillsynenomfattas rättaatt somav
åtgärdade.vill hafunnit ochdigheten

föreläggandeskaLYHSkap. 14 §enligt 6f.n. gäller ettvadLiksom
nödvändigatillsynsmyndighetenåtgärderdeuppgiftinnehålla anserom

avhjälpas.skall kunnamissförhållandenapåtaladeför deatt
allvarligtmissförhållandetoch äråtlydsföreläggandet inteOm om

för-Socialstyrelsen kunnafallförekommandeeller ilänsstyrelsenska
verksam-vissförbjudaBeslutdelvis.ellerheltbjuda verksamheten att

boendeform,fall dådeenbartskälförklarligahet kan enenavseav
familje-boende,ellerför vårdhemservice, ettmed särskildbostad ett

godpåkravuppfyller deverksamhet intepågåendeellerhem annanen
självfalletfinns"förbud"förNågotkräver.lagenkvalitet utrymmesom

ellerviss tjänstuppfyllandetkrav påinnebärföreläggandetdåinte av
Är frågadetkvalitetssäkringssystem.införandeteller krav påservice av

utdömandeeftertillintemissförhållandesådant rättasett enssomom
tillanmäla dettaskyldighethatillsynsmyndighetenbör attvite enav

regeringen.

brukarrådSärskilda3.8l

länsstyrel-stödjaskabrukarråd inrättasSärskildaförslag:Mitt som
be-gällerdetenheterregionala attSocialstyrelsens närochserna

uppmärksamhet frånsärskildkräververksamhetervilkadöma som
sida.statens

dagiharenheterregionalaSocialstyrelsernasochLänsstyrelserna en
alltidemellertid intebedrivas. Dettillsyn börhur ärbra insikt i som

ifå insynmöjligheterharenheternaregionala attoch delänsstyrelserna
därförkansida. Detfrån derasuppmärksamhetsärskildkrävervad som

Socialstyrelsensochlänsstyrelsernasförtill hjälpanledningfinnas att
socialtjäns-verksamheterolika rörtillsynenhetersregionala över som

brukar-särskildasjukvården inrättaochhälso-kommunalaoch denten
för deförhållandenakunskapmedbiståskulle kunnaråd. Dessa om

sjukvårds-ochhälso-ellersociala insatserbehovmänniskor iär avsom
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insatser och orsakerna till vårdgivama inte tillgodoser de behovatt som
finns.

Uppgiften för "brukarråden" alltså inte talaär hur tillsyn skaatt om
bedrivas komma med informationutan att människors sociala situa-om
tion och uppslag till tillsynsmyndighetema vilka områden ärom som
särskilt angelägna granska.att

13.9 Ekonomiska konsekvenser

Utredningen har flera alternativaövervägt lösningar på hur tillsynen
socialtjänsten skaöver organiserad. harJag dock förordat den lös-vara

ning innebär formell för Socialstyrelsenrätt länssty-att styrasom en ny
relserna i syfte samordna tillsynen socialtjänsten.att Mina bedöm-över
ningar de ekonomiska konsekvenserna detta förslag.av avser

Efter omställningsperiod bör förslaget innebära förbättringen en
och effektivisering tillsynen. På sikt bör det möjligten attav vara an-
tingen få högre tillsynseffekt givet de finnsut idag ellerresurser som

få tillsynseffekt med mindreatt ut idag. Det rim-än ärsamma resurser
ligt få tillsynseffekt.att anta strävanatt är Därmed böratt störreut en
det långsiktiga resursbehovet såväl hos Socialstyrelsen hos läns-som
styrelserna kunna oförändrat. Förslaget utökade tillsynsinstru-vara om

för länsstyrelserna och Socialstyrelsenment leder knappast till några
behov utökade Dessa instrument avsedda användas iär attav resurser.
mycket sällsynta fall. Kostnadseffekten bör därmed bli försumbar.

Socialstyrelsens och länsstyrelsemas förändrade roller bör alltså
framdeles kunna klaras inom för befintliga för styrelsen.ramen resurser
Initialt kan det dock på Socialstyrelsen behövas visst resurstillskottett
för uppbyggnad kompetens.av

När det gäller förslaget med särskilda brukarråd innebär det en
direkt kostnadsökning med någon miljon kronor och finansierasbör
inom för respektive länsstyrelses samlade anslag. Kostnadernaramen

viss administration och arvoden till ledamöterna i dessa råd.avser
Sammantaget det min bedömningär de föreslagna förändring-att

på kort sikt kan medföra små kostnadsökningar denarna attmen nya
tillsynsorganisation på längre sikt inte medför högre kostnader iän
dagsläget.
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äldrevissafortrygghetEkonomisk14

mil.invandrare

Bakgrund14. l

förvärvs-lämnatdeförsörjningmänniskors närförPensionssystemen
främstländer,vissaländer. Iolikaiskildautformade på sättlivet är

denförutsätter attförsäkringar,privata en-detEuropa, är somutom
livet. Itid iförvärvsverksammaunder sinsjälvskilde sätter pengarav

enligtutfonnadepensionssystemoffentligasåvälförekommerEuropa
möjligheteroffentliga tryggaattandra inteförsäkringsprincipen som

iMedlemsländernahar upphört.förvärvsinkomstemaförsörjningen när
grundskyddoffentligtfonnalla någonEU harEuropeiska unionen av

försörjning.människorsäldreforpensionssystemeni
begränsasintekanEUinommedborgareförPensionsförmånen en

medborgarenmedlemsland. Hari genombosättningpå ettkravgenom
pensionförsigkvalificeratpensionspoängintjänadeellerbosättningstid

inomtill pensionen oavsettdärförhan rätthar varmedlemslandi ett
EU-landimedborgareFör ettsig. sombosätterhanunionen ensenare

gemensskapsrättsligasärskildaocksågäller reg-Sverigeisigbosätter
tillräckligaharhanmåste Visahanprincip atti attinnebärler. Dessa

tillvärdlandetibidragssystemetsocialadetliggaför intetillgångar att
demochyrkesverksamma upp-både dem somgäller ärlast. Detta som

liv.yrkesverksammamed sitthört

Uppdragetl14.1
.

EUutanförfrånSverige statÄldre tillinvandrarmänniskor ensom
förtillräckligSverigei ärpensionförkvalificera sigintehinner somen

dessutomfrånkommerdelandetOmlevnadsomkostnaderna.täckaatt

den 2890/364/EEGdirektivrådetsoch1989:547 avUtlänningsförordningen
juni28den90/365/EEGdirektivrådetsbosättningtill avsamtjuni 1990 rättom

längreinte äregenföretagareochanställdaförbosättningtill som1990 rättom
yrkesverksamma.
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saknar pensionsrättigheter eller administrativa svårigheter detom gör
omöjligt föra förmånenatt över från det tidigare hemlandet, blir de ofta
hänvisade till socialbidrag för sin försörjning. Motsvarande försörj-
ningsproblem efter pensioneringen drabbar inte dem är närsom unga
de invandrar. De hinner kvalificera sig för svensk pension. hellerInte

det problemär för demett erhåller uppehållstillstånd flyktingsom som
eller särskilt skyddsbehövande enligt 3 kap.annan 2 § eller 3 § utlän-
ningslagen 1989:529. fårDe nämligen tillgodoräkna sig kvalifika-
tionstid hemlandeti och blir på så berättigadesätt till svensk pension.

Bland de människor till följd ingen eller låg pension harsom av
svårt försörja sig återfinnsatt alltså de kommit till Sverige vidsom re-
lativt hög ålder och beviljats uppehållstillståndpermanent enligt 2 kap.
4 § utlänningslagen. Genom tilläggsdirektiv dir. 1998:70 har jag fått i
uppdrag lämna förslag till huratt deras ekonomiska trygghet ska utfor-

Förslaget ska utformas med krav på bosättningmas. i Sverige.

14. l Pensionssystemens konstruktion och
omfattning

Nuvarande pensionssystem

Det nuvarande allmänna pensionssystemet består folkpension ochav
tilläggspension ATP. Dessa obligatoriskaär och omfattar i princip
alla bor eller arbetar här landet.i Vid sidansom den allmännaav pen-
sioneringen finns olika tjänstepensionssystem, individuella tjänstepen-
sionsförsäkringar och privata individuella pensionsförsäkringar.

Grundskyddet folkpensionutgörs formi ålderspension inklu-av av
sive de särskilda folkpensionsförmånema. Dessa förmåner garanterar
den haft låga inkomster skälig ekonomisksom standard pensio-en som

Folkpensionnär. betalas oberoendeut, tidigare avgiftsinbetalningarav
och arbetsinkomster, med i princip enhetligtett belopp lika för alla.
Men beloppen högre förär ogifta för gifta.än deI fall den äldre in-
vandrat till Sverige och inte kvalificerat sig for full pension kvotdelsbe-
räknas pensionen utifrån antal bosatta år i Sverige i förhållande till be-
loppet för full pension.

Det reformerade pensionssystemet

År 2001 införs reformeratett pensionssystem, gäller för demsom som
födda Ålderspensionenär 1938 eller dettai omfattarsenare. system

dels inkomstgrundad pension, delsen garantipension. Garantipen-en
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inkomstgrundadnågonintjänat pen-intetill dembetalassion ut som
ellerförersättning ut-alltsåsådan. Den ärlågeller baraallssion enen

för garanteraålderspensionen attinkomstrelaterade entill denfyllnad
ad-skaPensionenålder.årsfrån 65erhållaskannivå. Denlägstaviss

försäkringskas-allmännadeochRiksförsäkringsverketministreras av
fi-skaadministrationenförkostnadernaochGarantipensionensoma.

enligtÅlderspensionen beskattasska sammastatsmedel.nansieras av
förvärvsinkomster.förgällerregler som

pensionssystemetdetomfattasinteåldersgrupperde nyaFör avsom
lik-Dettagarantipension.övergångsviss.k.giundskydd,införs nyttett

harregleraskandettill hurförslag pre-ochgarantipensionen ettnar
förbosättningstilläggochGarantipension per-betänkandetisenterats

Folkpension,1999:17.SOUtidigare pen-eller1937födda årsoner
jan-den 1förslagetenligtgiundavdrag ersättssärskiltochsionstillskott

garantipensionen.övergångsvisadenuari 2001 av
detfogapåverkastidigareeller nya1937årfödda avDe ärsom

frånpensionfår1938-1953årenföddaDe ärpensionssystemet. som
föddaärDegamla ATP-systemet.detoch somdetbåde systemetnya
förstaDedetenligt systemet.heltpensionfåreller1954 nyaår senare
2003årkommer görasattgarantipensionssystemetfrånutbetalningarna

år.fyller 651938årföddadedå ärsom
årtioiSverigebott ioch1938årföreföddapensionärer somFör

övergångsregler.särskildafinns

pensiontillför rättFörutsättningar

gällerkrav. Dettavissauppfyllamåstetill pensionfåFör rätt manatt
Även kom-invandraremedborgare.utländska somsvenskasåväl som

pensionförsigkvalificeraålder kan omhögrelativtvidtill Sverigemer
bosättningstid påkrävsEUutanförmedborgaresådan.låg För enän en

kap.uppehållstillstånd 5ansökanfördagenfrånräknatårminst omtre
garanti-1998:702lagen§kap. 12kap. 1 om3b AFL,och 6 §§1

pensions-ochgamladetidesammaTidskraven nyaLGP. ärpension,
sinasamordnade kangällerEU attinommedborgareFörsystemet.

iska görasöverhuvudtagetsamordningenkvalifikationstider. För att
EEGförordningen48 iförsälcringstid art.årsminstlcrävsSverige ett

sigtillgodoräknasigkvalificera attocksåkan1408/71. Man genom
pensionssystem.gällandeipensionspoäng nu

pensionsberättigademånad denÅlderspension denfrånfår uttas
förKvalifikationstidenLGP.§kap. 13§ AFL,kap. l6fyller år65

kap.5årfyller 64kalenderårdetmedochtillräknas personenpension
måstekvalifikationstidensammanlagdaLGP. Den§kap. 52§ AFL,5
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också uppgå till hela år eftersom kvalifikationstidentre alltid ska sättas
ned till antal helanärmast år 5 kap 5 § AFL, kap2 7 § LGP. Ansökan

ålderspension kan beviljas för tid före den månadom den försäk-som
rade fyller 65 år 6 kap l § AFL. Men ansökan garantipensionen om
kan beviljas först från och med månaden efter det ansökan kom inatt
till försäkringskassan 4 kap. 1 § LGP, kap.12 2 lagen§ 1998:674 om
inkomstgrundad ålderspension, LIP.

Som följd dessa regler får invandrar till Sverigeav en person som
och beviljas uppehållstillstånd här till pension frånrätt 65-årsdagen.
Även pensionen i sådana fall inte tillräcklig för försörjningenär kanom
han eller hon söka bostadstillägg för pensionärer. Men för att trygga
försörjningen behöver i denna situation vanligtvis ocksåpersoner so-
cialbidrag, dvs. ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Inför genomförandet EES-avtalet år 1993 anpassades de svenskaav
pensionsbestämmelsema till EG-rätten. Följden detta tillrättattav var
pension kan intjänas förvärvsarbete eller viss tids bo-genom genom
sättning. Samtidigt infördes vissa övergångsregler för icke svenska
medborgare födda före år 1938. Vissa äldre invandrare kan därmed få
full pension Årde varit bosatta i Sverige i minst år.10 2004 kom-om

dessa Övergångsbestämmelser ha spelat sin roll.attmer ut

14. l Bostadstillägg till pensionärer

Personer idag har till pension enligträtt harAFL till bo-även rättsom
stadstillägg, BTP. Berättigade till bostadstillägg är även personer som
erhåller pension enligt lagstiftningen i ingår i EU eller EESstaten som
och den får hustrutillägg i vissa fall då maken har folkpension.som

Bostadsstödet handläggs försäkringskassan enligt reglerna i lagenav
1994:308 bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägget in-ärom
komstprövat och består två delar, bostadstillägg BTP och särskiltav
bostadstillägg SBTP.

Pensionärens Årsin-årsinkomst storleken bostadstillägget.avgör av
komsten beräknas enligt bestämmelserna i lagen bostadstillägg tillom
pensionärer. I lagen finns också särskilda beräkningsregler för dem

får pension enligt utländsk lagstiftning. Dessa innebär densom att som
får pension från utlandet och dessutom berättigad till bostadstilläggär
måste räkna in den utländska pensionen i årsinkomsten. Med utländsk
pension i detta sammanhang allmän pension från landmenas ett annat

Sverigeän grundas bosättningpå eller förvärvsarbete. inkom-Närsom
beräknas inbegrips ocksåsten andra inkomster arbetsinkomster lik-än
avkastning förmögenhet och övriga tillgångar pensionser-som samtav

sättningar.
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berättigadeocksåförutom BTPhar låga inkomster kanDe varasom
ellerhanautomatiskttill ansökerSBTP. När någon BTP prövas omom

maximalgodtagbarSökande medhon berättigad till SBTP.ävenär en
levnads-skäligunderstigerbostadskostnad får inkomsternaSBTP om
inkomstförutsätter pensionärensnivå. konstruktionen SBTPMen attav

detta be-kvotdel basbeloppet år 1998tilluppgår minst viss äraven
utformatockså såkr.lopp för ensamstående 54 043 Systemet attär

förmögen-tillgångar och avkastningtill inkomster,hänsynviss tas av
bo-och högamed låga inkomsterbeviljas demkan alltsåhet. SBTP

för skäligbeloppetutfyllnadsförrnån tillstadskostnader och är uppen
lägsttill 1,22lagen preciseratslevnadsnivå har ilevnadsnivå. Skälig

basbe-ogift och lägst gånger1,01basbeloppet för dengånger ärsom
allatäckaförutsättsgift. lägsta nivåerDessaloppet för den ärsom

harenskilde inomde kostnader denutgifter inklusivenormala ra-som
läke-sjukvårdför hälso- ochhögkostnadsskyddetför samtöppenmen

socialbidragsnivå.schabloniseradnivånmedel. principI motsvarar en
pensionärerSyftet kompensera vissainfördes år 1991.SBTP attvar

förochföljde skatterefonnenkraftiga hyreshöjningarför de attsom av
bostads-Eftersomberoende socialbidrag.bliskulleförhindra deatt av

kommunaltidpunktvid dennatillägget till pensionärerna ange-var en
tillämpligamotsvarade den för kommunervaldes nivålägenhet somen

statligblevsamband med bostadstilläggetsocialbidragsnivån. I att en
bas-baserade påSocialstyrelsensuttaladesangelägenhet att normer

Årvägledande.skälig levnadsnivå skulleberäknaförbeloppet att vara
bas-gångerskulle 1,22nivån lägsti lagenskrevs det in1995 att vara

ogift.för denbeloppet ärsom
bl.a.till pensionärerbostadstillägg har nyligen översettsLagen om

princi-reformerade Entill det pensionssystemet.för kunnaatt anpassas
Utred-dess framtida utformning.också gjortspiell haröversyn om

förändrat1999:52betänkandeföreslår i SOU systernningen sitt ett
tillämpas.skareglerskattelagstiftningensvarvidinkomstprövningen

utformningenvad gällerföreslåsprincipiella ändringar inteNågra av
försörjning.för vissa pensionärersgrundskyddSBTP ettsom

försörjningäldresochl4.1.4 EG-rätten

jämförasskadencentralagrundläggande egenskaperförmånsEn närär
äldre,stöd till vissabestämmelserna.EG-rättsliga Närmed de ett som

därförmåsteska konstruerasuppfyller kravet bosättning,på taman
fönnåner. Hurklassificera olikaförtill principerhänsyn EG-rättens att

någotpåalltså intenationella lagstiftningenklassificeras denden i är
förvillkorenförmånen ochsyftet meddäremot attavgörandesätt men
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bevilja den. För kunna klassificera nationell förmån enligträtt deatt en
EG-rättsliga bestämmelserna måste därför aktuella förordningarsäven
innehåll och syften granskas.nämnare De i sammanhanget aktuella för-
ordningama 1612/682 och 1408/713.är förmånBegreppen socialnr nr
respektive social trygghet, vilka har betydelse för bedömaatt exporta-
biliteten, definieras inte i någon dem. försvårarDetta gränsdragning-av

och tillämpningen dem.en av
Begreppet social förmån enligt förordning 1612/68 har EG-genom

domstolens praxis kommit få vidsträckt tolkning. Förordningenatt en
täcker alla förmåner oberoende de förutsätter anställning, tillhö-av om
righet till försäkring, bosättningstidviss eller avgiftsbetalning. Bevil-
jandet social förmån i medlemsland får inte förenat medettav en vara

krav på faktiskt ha varit bosatt inom medlemsstatensett territoriumatt
under viss tid dettainte gäller för medborgarna deni med-ävenen om
lemsstaten. Däremot har domstolen i antal avgörande funnitett attso-
cial hjälp kännetecknas den syftar till avhjälpa tydlig be-att attav en
hovssituation har har undersökt vederbörandesvisat sig i attsom man
totala ekonomiska under hänsynstagande till levnadsförhål-situation
landena bosättningslandet.i

hjälpDen enskild erhåller social trygghetsfönnån kän-som en som
netecknas det lagstadgad rättighet. höra till förord-Föratt är attav en
ningen 1408/71 måste förmånen eller rättigheten hänföraskunna till
något de sakområden framgår Dessutom måste någonart.av som av

de risker måste föreligga i artikeln. Kännetecknandeomnämnsav som
för de sociala trygghetsförmånerna alltså de beviljas utifrån klartär att
avgränsade regler och de lämnas till dem anslutna tilläratt ettsom
försäkringssystem. Huruvida förmånen avgiftsfmansierad eller finan-är
sieras arbetsgivaren saknar betydelse. Till skillnad från det.ex.av so-
ciala fönnånema inslaget individuellt uppskattat behovär i principav
undantaget

förmånEn riktar sig till medborgare gällandeuppnåttsom som pen-
sionsålder kommer naturligen hänföras till riskområdet "äldre". Detatt

2Rådets förordning EEG 1612/68 den oktober arbetskraftens15 1968nr av om
fria rörlighet inom gemenskapen.
3Rådets förordning EEG den 14 juni 1971 tillämpningen försystemenav om av
social trygghet anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttarnär
inom gemenskapen.
4 Bl.a. mål 249/83 V. Hoeckx Openbaar Centrum Maatschappelijkmot voor
Welzijn, Kalmthout, ECR 1984 4007.s.
5Bl.a. mål l/72 FrilliR. Belgian State, ECR mål 24/741972 457, Caissemot s.
régionale d°assurance maladie de Paris G. målBiason, ECR 1974 999,mot s.
139/82 P.Piscitello Instituto nazionale della previdenza sociale, ECR 1983mot s.
1427.
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uppfyllt.dännedfor 1408/71kriteriet förordningengrundläggande är
varkengårexistensminimumförmån allmäntMen garanterar etten som

de riskereller någon omnämnshänföra till sakområdenågotatt somav
socialfömiånerutesluterdenna förordning, ocksåi avsersomsom

utifrån andraocksådärför analyseraskaraktärhjälp. Förmånens måste
avgörande.blir dåkonstruktionkriterier. Dess

reglerad fömiån. Enrättsligtdet gällerUtgångspunkten är att en
kriterierobjektivapåden beviljaskännetecknastrygghetsfönnån attav

avden enskildes be-bedömningskönsmässiggrundasoch påinte en
Är individuell be-beroendei ställetvillkoret för fönnånenhov. av en

levnads-specifikadeknyta tillbehovsbedömningendömning måste an
förmånerdärförmedlemslandet fråga.för i Detförhållandena är som

för-frånundantagnaexistensminimumallmänt ärgaranterar ettsom
bostadstilläggockså det skälettillämplighet.ordningens Det är somav

klassi-helhetdessförordningen iomfattas utantill pensionärer inte av
från kravetundantagenavgiftsfinansierad förmånickeficeras som en

exportabilitet.på
utformasdärföräldre kan inteförsörjningsstöd till trygg-Ett ensom

upprätthållasamtidigtförmån ochtill sådantillägghetsförrnån eller ett
medborgare,skulle innebäraSverige. Detkrav på bosättning i att en

skul-EUmedlemsland inom1408/71, iförordningenomfattad ettnrav
medlems-därefter flytta tillochbeviljas förmånen annatkunna ett

iställetUtformas förmånenförmån. ettbibehållenland med gene-som
tillbedömningenäldre måsteVissa rättentillförsörjningsstödrellt av

denuppskattningindividuell skönsmässiginnefattastödet en-aven
ocksåför bedömningen förmånenbetydelse ärskildes behov. Av omav

fullgjorts,förvärvsarbeteperiodervissaberoendeden attär an-avav
Är såavgiftsinbetalningar.fullgjordaellerinstitutiontill vissslutning

kännetecknarkaraktärden trygg-tolkas förmånenfallet somvara av
Å generelltutformasstödetandra etthetsförrnånema. sidan somom

behovsbedömningindividuellför allaförsörjningsstöd medborgare utan
dockinnebärdettaFöljdenexportabilitetskravet.omfattas det inte avav

bosatta.för Sverigeibiståndsrättenavsedd utsträckningicke aven
tillstödekonomisktdetta förSammanfattningsvis innebär att ett

och inteavseddhjälpförmån dendenäldre ska attvissa är envaravara
behovindividuellasökandensförsälcringsformån denmåsteexporterbar

till denförmånen bedömas prövas.när rättenav
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14.2 äldreförsörjningsstödEtt införs

Mitt förslag: För tillförsäkra den bosatt i Sverige och 65att ärsom
år eller äldre grundläggande försörjning ska äldreförsörjnings-etten
stöd införas.

Äldreförsörjningsstödet ska regleras i särskild lag etten vara
statligt ansvar.

Personer beviljas uppehållstillstånd i vårt land ska ha rimligsom en
möjlighet försörja sig. Detta grundläggande mänsklig rättighetatt är en
och gäller den till följd ålder eller funktionshinderäven inte stårsom av
till arbetsmarknadens förfogande. kvaliñkationsreglerDe gällersom
för till pension i såväl det nuvarande det kommande, refonne-rätt som
rade pensionssystemet medför många invandrar tillatt personer som
Sverige vid relativt hög ålder inte blir berättigade till svensk pension
eller bara når till låg sådan. Anhöriginvandringen till Sverigeupp en
har också varit omfattande inte minst under 1990-talet. Många äldre
invandrare därför hänvisade till socialbidrag för försörjning.är sin Men
Socialbidraget ska ha karaktärinte långsiktig försörjningskälla utanav

förbehållet dem behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd. Dettavara som
skäl till utforma alternativ till socialbidrag varaktigär ett att ett som

försörjningskälla för äldre saknar pensionsförmåner ellerpersoner som
har låga sådana.

uppgift förDet bestämma invandringens omfattning.är staten atten
Under den s.k. introduktionsperioden står för de kostnaderstaten som
beräknas förknippade med flyktingar och derasvissaatt ta emotvara av
anhöriga. Efter denna tid förväntas invandraren i princip försörja sig
själv. många demMen kommer till vårt land kan till följdav som av
hög ålder inte får arbete. Om de inte har flyktingstatus eller bedöms

särskilt skyddsbehövande 3 kap. 2 eller utlännings-§ 3 §som annan
lagen de inte berättigade till svensk pension. blir då beroendeär De av
socialbidrag de inte har pensionsfönnåner från hemlandet ellerom
andra inkomster det möjligt för dem försörja Eftersomsig.gör attsom
kommunerna får ersättning bara under tid får debegränsadstatenav en

ekonomiskt för normaltta störreett staten etttaransvar personer som
attekonomiskt för. Kommunerna har också möjlighetersmå iansvar

praktiken påverka antalet invandrare i kommunen. Också dennaur as-
pekt finns det skäl för finna alternativ till socialbidrag för deatt ett per-

fått uppehållstillstånd i Sverige. alternativ ska dåDettasoner som vara
statligtett ansvar.
Äldreförsörjningstöd ska lämnas tidigast från det fylleratt en person

65 år. fårDet då motsvarande åldersgräns kommer gälla förattsom
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Även försörjningsstödets nivå,gällertill garantipension. deträtten när
anknyt-finansieringsmodell och handläggningsbestämmelser sigter en

detändamålsenligt.grundskyddet för Närning till ålderspensionärer
för-försörjningsstöd itilldäremot gäller formerna för pröva rättenatt

likna prövningenbör dessahållande till andra inkomster och tillgångar
social-enligtekonomiskt biståndnuvarande regler tillenligt rättenom

äldreförsörj-utredningentjänstlagen. denna bakgrundMot attanser
be-regleringensärskild lag.ningsstödet bör regleras i Den närmareen

följandehandlas i avsnitt.
harutarbetatstill äldreförsörjningsstödmed förslagetsambandI att

betänkandetöverväganden gjorts iutredningen beaktat de omsom
eventuell laggarantipensionen.och den övergångsvisa EnBTP-lagen

samordnasäldreförsörjningsstöd bör enligt utredningens meningom
till.betänkande kan upphovförändringar dettamed de gesom

alternativautredningenutredningsarbetet harUnder övervägtäven
situation.ekonomiskaäldre invandraresvissalösningar för att trygga

idagRedandem till och SBTP.berättiga BTPalternativsådantEtt är att
eller pensionkvotdelsberäknad svensk pensionuppbärdeär som en

berättigade tillEU-landlagstiftningen inationellaenligt den ett annat
hellerfårhelt saknar pensiondäremotBTP-lagen.1 DenBTP § som

tillämpningBTP-lagenspersonkretsen förOmbostadstillägg.inte något
saknaromfatta demskulle kommadenutökades så attävenatt som

bo-försörjningsbehovetdelskulle denpension avsersomav
försörj-Till del skulletillgodosett. vissblistadskostnaderna även

förreglernalevnadskostnader enligtkomma lämnasningsstöd för att
har vissförutsätter den sökandeSBTPtillSBTP. Men atträtten en

pensionstill-ochför folkpensiongmndnivåninkomst motsvararsom
för demBTP-lagen. kompensationNågonfjärde stycketskott 7 § som

fåridagäldreDehar lägre inkomster BTP-systemet.inte somger
tillnådärför intepension kangrund otillräckligsocialbidrag på uppav

reglernuvarandemed stödmotsvarande levnadsstandard enbart omav
skulleBTP-regleringenförlösningoch inomBTP SBTP. En ramen
grund-tillgodosekunnaförtilläggsbestämmelserdärför kräva ettatt

lagstiftningiläggande försörjningsbehov. Konsekvensen att sammaav
skullebostadstilläggochförsörjningsbehovgrundläggandereglera ett

socialförsäkringsförmânerfrån för hur ärinnebära grundernaavstegett
alter-reelltdettaUtredningen därför inteutformade. har ettsett som

vidare med.gånativ att
kunnaskulleenkelt alternativoch förhållandevis attEtt annat vara

försörjningsbehovinvandrarnasde äldrefortsättningeni prövaäven
ellersocialtjänstlagenbistånd enligtekonomisktförinom ettramen

redovisar iutredningensocialbidragför den laginom somomramen
förutsätt-tvåskulle åtminstonelösningför sådanavsnitt Men en
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ningar behöva uppfyllas. Nivån på det ekonomiska stödet till vissa
äldre invandrare skulle behöva regleras i lagen för likaatt övervara
hela landet och skulle fulltstaten kommunerna förersätta kostna-ut
derna. Men sådant alternativ skulle bl.a.ett strida direktiven i demot
delar uppdraget söka lösningaratt är att återger social-som anger som
bidraget dess karaktär tillfälligt stöd Utredningen har därför hellerav
inte sådantnärmare alternativ.övervägt ett

I detta sammanhang bör också nämnas utredningen uppmärk-att
bland dem till följdsammat att funktionshinder ellersom av annan

orsak beviljats förtidspension återfinns med likartade svårig-personer
heter nå till betryggandeatt försörjning vissa äldreupp en som per-

förstnämndaDe har alltså på grund lägre pensionsrätt ellersoner. av en
begränsad bosättningstid inte kvalificerat sig för tillräckligt skyddett

socialförsäkringsförmånema. Men mitt uppdrag äldregenom avser
människor och mina överväganden och förslag begränsar sig till dem

65 år och äldre. Fråganär vissa fortidspensionärers försörj-som om
ningssituation har dessutom behandlats Förtidspensionsutredningenav

i betänkandesitt ohälsoförsäkring SOU 1997:189 föreslårsom om en
särskilt garantibelopp förett deras försörjning. Regeringenatt trygga

har därefter i propositionen Reformerad förtidspension prop.m.m.
1997/98:l1l bl.a. föreslagit till förtidspen-rätt garantinivå påatt en
sionen ska föreligga vid och endast vid bosättning i Sverige. Riksdagen
har godkänt propositionen och arbete pågår inom Socialdepartementet
med utforma detaljförslag.att De reglernaett träda kraftinya avses
fr.o.m. år 2001.

14.3 Grundläggande krav på ett

äldreförsörjningsstöd

Min bedömning: Vissa grundläggande krav bör ställas på äldre-ett
försörjningsstöd. Det bör

bygga på krav på bosättning,
gälla lika för alla,
innebära individuell behovsprövning,en
tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå,en
ha karaktären social hjälpfönnån trygghets-änav en snarare en
förmån och

enkelt administrera och kontrollera.att0 vara
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Äldreförsörjningsstödet försörj-människorsvissatillsyftar att trygga
bestämmelserpensionssystemetsden tillgodoses inomintening när om

ska komp-förmånalltså frågagrundskydd för äldre. Det är somom en
människoräldreförsocialförsäkringsförmânemalettera att garantera

tillgo-kansjälvade inteförsörjninglandvårt närbosatta iär ensom
enskildedentillknutet ärskastödetpå attdose detta. Kravet att vara

och har1998:70dir.tilläggsdirektivenframgårSverigebosatt i av
utred-utformningför arbetet. Denutgångspunktviktigdärför varit en
enligt1408/71,förordningeninnebäraocksåföreslår börningen att

ibosättningpåkravettillämplig. Förblirtolkning, intenuvarande att
vidstöd begränsastillbör ocksåtydligare rättenska framståSverige än

14.43.avsnittutlandsvistelse se
äldre-grundförutsättningviktigmycket är att ettför migEn annan

lev-landvårtmänniskor ialla äldreomfattabörförsörjningsstöd vars
börStödetlikartade.försörjningshänseende signadsförhållanden terur

invandrare. Dethitkommittillbegränsasalltså inte sompersoner som
sittäldreantallitet trotslandvårtnämligen ifinns ett sompersoner,

därför svårtpensionsskydd ochotillräckligtändå harhär ettursprung
ochstötandeupplevasskulle kunnaförsörjning. Detklara sin somatt

förhållan-vidinvandrar till Sverigedeintegrationenförsvåra somom
grundläg-få sinförlagstödstarkareskulle haålder attdevis hög ett

Likhetfödda här.med demjämförttryggad ärförsörjninggande som
bedömningavgörande för utredningens att ettalltsåinför lagen är

bosattaför alla Sverigegälla lika iäldreförsörjningsstöd bör personer
förutsätt-underinfödda svenskarellerinvandrat hitde äroavsett om

fastställda villkor.uppfyllerdening att
harellersaknarochland vid hög åldertill vårtinvandrarDen som

själv börsigförsörjaändå kanpensionsförrnånerotillräckliga sommen
äldre-slagdetförmånäldreförsörjningsstöd. Entillhainte somrätt av

indivi-efterförstlämnasalltsåbörförsörjningsstödet enrepresenterar
social-tillmotsvarande när rättenpå sättduell behovsbedömning som

därmedbörlikställdadärmedochgäller makardetbidrag Närprövas.
behovetnärbetraktastillgångarinkomster ochalla gemensammasom

till denbidraefter förmågaskyldigaalltsåstöd De att ge-ärprövas.av
enligtsocialbidragmedjämförtMenförsörjningen. nuva-mensamma

äldreförsörjningsstödet iprövningentorderande socialtjänstlag av
eventuelltväl frågangeneraliseras. Närutsträckning kunnastörre om
någrasannolikt inteutredd kommerekonomiskt stödbehov är merav

tillmöjligheternagällervadskeframtidenförändringar iavgörande att
omfatt-ochnivådenförutsättningenunder attegenförsörjning. Detta

behovmänniskansäldretill denstödetfastställs förning anpassassom
tidsperspektiv.längreiäven ett



376 Ekonomisk trygghet för äldre invandrare m.fl.vissa SOU 1999:97

Äldreförsörjningsstödet bör tillförsäkra den enskilde skälig lev-en
nadsnivå. Inkomstbortfallsprincipen ligger till för nivångrund påsom
många socialförsäkringsfönnåner kan inte tillämpas eftersom stödet bör
utgå från individuell behovsprövning. bedöma vad kanFör atten som

skälig levnadsnivå måste då först bestämma vilkaanses vara en man
behov stödet kunnaska tillgodose. Därefter kostnaderna förmåstesom
dessa uppskattas bakgrund levnadsförhållandena land.i vårtmot av

kan ocksåMan ställa frågan stödets nivå ska densamma iom vara
hela landet eller det ska möjligt regionalagöraattom vara anpass-
ningar. Men utredningen har funnitinte några särskilda skäl för att
lokalt ersättningsnivån på äldreförsörjningsstödet, varför denanpassa
bör densamma landeti bor. Nivån bör ocksåoavsettvara var man
beslutas riksdagen, eftersom det gäller generellt försörjningsstödettav

grundläggande karaktär för dem undantagna från denärav som gene-
rella försörjningtill pensionssystemet. Så också falleträtten ärgenom
idag med förprinciperna fastställa riksnormen och för bestämmaatt att
nivån för till särskilt bostadstillägg för pensionärer.rätten

Förmåner den svenskainom socialpolitiken med grund-kan i likhet
skyddet inom pensionssystemet utformade för medbor-att tryggavara

oberoende ekonomiska förhållanden. det förekommerMengarna av
också selektiva inslag i form inkomst- behovsprövade bidrag.ochav
Äldreförsörjningsstödet alltså för-inte trygghetsfönnånär utanen en
mån med karaktär social hjälpförmån. detta klartDet viktigtär attav
framgår stödets konstruktion och de villkor gälla för detska attav som
ska beviljas. bör därför inte utformas skattepliktig förmån.Det som en

kompletterande försörjningsstödSom i fall utredningenvissaett anser
obeskattad förmån lämpligare individuelltilläratt atten anpassa en

behovsbedömning med lag fastställdi skälig levnadsnivå.en

14.4 Begränsningar försörjningsstödet tillav

äldre

l4.4.l Tidigt eller partiellt uttag

Mitt förslag: inkomstpension, ochDen tilläggspensiontar utsom
premiepension före ålder eller65 års den del inkomst-tar utsom av
pension, tilläggspension eller 1998:674premiepension enligt lagen

inkomstgrundad ålderspension har inte till äldreförsörjnings-rättom
stöd. Detsamma ska gälla avseende den föreslagna övergångsvisa
garantipensionen och bosättningsstillägget.
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Såväl i det nuvarande pensionssystemet det reforrnerade ålder-isom
spensionssystemet finns det bestämmelser det möjligt tidi-gör attsom
garelägga ålderspension. Inkomstpensionen kan såledesuttag uttasav
från ålder61 års 5 kap l § LIP den enskilde önskar. livs-så Denom
variga pensionen blir då lägre sker från års dagen.65 Juän uttagetom
tidigare pensionen lyfts, desto lägre blir årsbelopp.pensionens

För upprätthålla de grundläggande principerna i pensionssyste-att
måste till garantipension justeras för demävenmet rätten tar utsom

pension tidigare. innebär till skillnadDet garantipensionen,att mot
normalfallet, inte kommer beräknas på den faktiska inkomstgmn-att
dade pensionen. Istället kommer garantipensionen beräknasatt som om
den inkomstgrundade pensionen hade fr.o.m. månadentagits 65-årsut
3 kap första§ stycket LGP.7 Garantipensionen kommer därmed inte

kompensera för den lägre pensionen.att
Motsvarande gäller för tilläggspension kap. LIP,6 1 §uttag av

premiepension 9 kap LIP och1 § garantitillägg vid tidigt pensions-
Även3 kap andra stycket7 § LGP. den föreslagna övergångs-uttag

visa och bosättningstillägget föregarantipensionen möjligaär att ta ut
65 års ålder SOU 17.1999:

försörjningsstöd tillLagen äldre tänkt kompenserainteär attom
dem dessa väljerpå använda ålderspensionssyste-sigsätt attsom av

möjligheter pensionsutbetalningarna efter personligamets att anpassa
önskemål. val lägreAtt grad försörjningett eget av en av genom en
pensionsförmån inte ska kompenseras med socialbidrag framgår av

RÅ 1296.motiveringen i Regeringsrättens avgörande 1988 ref. På mot-
svarande bör heller äldreförsörjningsstödinte kunna utnyttjassätt ett
för tidigt ellerkompensera partiellt enligt de möjligheteratt ett uttag

pensionsbestämmelsema för. detta klart skaFörutrymme attgersom
framgå måste gällerfastställa undantagsbestämmelser. Detta ävenman
i så kallade omdebiteringsfallen behandlas i avsnitt, l4.4.2.nästasom

Av betydelse pensionsberättigade harockså de fall där denär en
kortare försäkringstid Dåår och väljer del pensionen.40än att ta ut av
ska förhåll-garantipensionen den reduceras ijusterasäven attgenom
ande till den pensionsberättigades och andelsberäkningen itid i Sverige
anledning fallpartiellt ske därefter 3 kap LGP. vissa8 § Iuttagav
kan detta innebära den äldre får svårigheter försörj eftersomsigatt att a
den pensionen betalas blir låg. uttryckligt undantag lagenUtan iutsom
skulle den äldre ha söka äldreförsörjningsstöd. behovetMenrätt att om

försörjning kan tillgodoses detta fall denpå isätt, attannatav genom
enskilde frånavstår partiell han eller hon till stöd.pension, har inte rätt

6 sökande erhöllDen detta socialbidrag med hänsyn till omständigheterna itrots
målet.
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Ålderspensionen alltså den försörjningsmöjligheten och äld-primäraär
reförsörjningsstöd bara lämnas de fall förmå-kan i pensionssystemets

otillräckliga. detta ska framgå till stödtydligt ska iFörär rättenattner
dessa fall uttryckligen undantas.

14.4.2 Bristande eller underlåten avgiftsbetalning

till följd bristande eller underlåtenMitt förslag: Den av-som av
giftsbetalning inte har tillgodoräknats ellerpensionsrätt pen-vars

äldreförsörjningsstöd.har reducerats har tillsionspoäng inte rätt

förvärvs-de harPensionssystemet förutsätter inkomstatt annatsom av
tillpensionsavgifterarbete ska betala egenavgifter och allmänna ett

avgifterskattebetalningslagen 1997:483.skattekonto enligt Dessa
tillgodo-egenföretagare kanligger till grund för den pension som en

och kommerräkna vid pensioneringen. Pensionsrätt pensionspoängsig
avgifterproportionellt den andel skatter ochdänned beräknasatt mot

betalat för inkomster förvärvsar-den försäkrade har sina annatavsom
full-avgiftsinbetalningen intebete 4 kap. och LIP. de fall4 8 I

fä lägre tilläggspensionenkommer den pensionsberättigadegjorts att en
avgifter be-ocheller inkomstgrundad samtliga skatterpension än om

kunnapensionssökandetalats. uttryckligt undantag skulleUtan ett en
undantags-särskildkompenseras för detta garantipensionen. Engenom

garantipensio-innebärregel har därför införts i kap. 3 § LGP. Den3 att
pensionstilläggräknas den inkomstpension och detmot somnen av

samtliga avgifter hade betalats.skulle ha betalats ut om
Även undantag i vissaäldreförsörjningstöd skulle uttryckligtutanett

fall kunna egenföretagare till fullo erlagt sinakompensera inteen som
särskilt ofta.avgifter. sådan torde knappast uppstå MenEn situation

betalatavsikten med äldrestöd kompensera dem inteinteärett att som
därförska det ipensionsavgifter. Enligt utredningens meningin sina
garanti-motsvarande lagenäldreförsörjningslagen, på isätt omsom

avgiftsbetalning.undantag för dem inte fullgjort sinpension, göras som
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l4.4.3 Inkomster, tillgångar och bosättningskrav

Mitt förslag: till äldreförsörjningsstöd sökan-När skarätt prövas
dens samtliga inkomster beaktas. Till grund för bedömningen kom-

därför läggas de ekonomiska förhållandena gäller påattmer som an-
sökningsdagen undantaget inkomster kapital där istället denav

Äldreförsörjnings-skattepliktigt fastställda inkomsten ska tillämpas.
stöd lämnas det fall deninte i enskildes fömrögenhet, undantaget
värdet permanentbostaden, för giftöverstiger eller make 60 000av

Äldreförsörjningsstödkronor och för ensamstående kronor.75 000
lämnas heller tillinte den under sammanhängande tidsperiodsom en

överstiger månader under tolvmånadersperiod vistastresom en
landet.utom

Inledningsvis måste särskilt markeras de förslag läggs fram ochatt som
gäller bestämmande inkomster och tillgångar har sin utgångs-som av

punkt lagstiftning.i gällande Betydelsefulla förslag till förändringarnu
har emellertid lagts fram bl.a. BTP-utredningen SOU 1999:52av som
har för den slutligaavgörande betydelse utformningen äldre-även av
försörjningsstödet.

bakgrund detta måste särskiltMot inkomstprövningen avseendeav
förvärvs- kapitalinkomster föroch äldreförsörjningsstödet preciseras
under beredningen.den kommande Detta gäller denstorleken påäven
förmögenhet innehaskan inverkan till stödet.påutan rättensom

vill dock betona de huvudsakligaUtredningen för stödetprincipernaatt
socialbidragslik hjälpförmån med individuell behovspröv-som en en

ning ska gälla.
behovsbedömningindividuellEn grundläggande försörjnings-ettav

stöd, tryggadkomplettera fall försörjningen intei deär äravsett attsom
på kräver utifrån sökandens hela ekonomi. Enprövningsätt,annat en
ekonomisk behovsprövning innebär biståndenligt socialtjänstlagen att
kan lämnas, förutom för uttryckligen kostnadspos-de i lagen angivna

för kostnader för andra omnämnda behov. äldre-Menäven intetema,
försörjningsstödet ska begränsat behov i lagen.till devara som anges

sammanlagdaDe kostnaderna för behov kan och för i detdessa i sig
enskilda fallet det belopp, lagen fastställs skäligöverstiga isom som

Äldreförsörjningsstödlevnadsnivå. aldrig med högrekan beviljas ett
belopp detta.än

individuellEn behovsbedömning för grundläggande försörj-ett
ningsstöd innebär avräkna allaockså sökanden i princip ska in-att
komster och realisera alla tillgångar längeinnan bistånd kan lämnas. Så
det finns realiserbara till-tillgångar kan behovet bidrag i principav
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godoses på Stödet till karaktär socialbidragsliksinärsätt.annat en
förmån för-måste med hänsyn till det fråga stöd till ickeärattmen om
värvsverksamma utformas avräkning fulltutan ut.

Utgångspunkten för avräkningsreglerna för äldreför-måste ettvara
sörjningsstödet tillämpligt inkomstbegrepp. innebär aktuellaDet att
inkomster alltid ska avräknas, medan det för avkastning förmö-t.ex. av
genhet ifrån den vid tiden för aktuella avkast-svårt utgå ansökanär att

för behandlasningen. Konsekvenserna detta inkomstberäkningenav
enskilde skulle ha förmögenhet måste ocksåi avsnittet. denOmsenare

närvarandesocialförsäkringsområdet tillämpas fördenna beaktas. Inom
Fråganolika inkomstbegrepp för reglera till olika förmåner.rättenatt

föremålska tillämpas har också varitvilket inkomstbegreppom som
för flera utredningar. Bland föreslog utredningen översynannat avom

socialförsäkringssystemet IBIS iinkomstbegreppet bidrags- ochinom
sitt betänkande Förmån efter inkomst SOU 1997:85 gemensamtett

nyligen läm-inkomstbegrepp för vissa förmåner. BTP-utredningen har
till pensionärersitt betänkande Inkomstprövning bostadstilläggnat av

förföreslår ändring inkomstprövningenSOU 1999:52 och rätten av
bostadstillägg. Utredningen föreslår inkomstbegrepptill ett som an-

förvärvs-knyter till det skattelagstiftningens regler för beräkning av
allska läggasTill den skattepliktiga inkomstenoch kapitalinkomster.

gäller förmö-betalts till detutländsk pension pensionären. Närutsom
ka-allabostadstillägget föreslår utredningengenhetens påverkan på att

med begräns-beräknas enligt skattereglema visspitalinkomster men en
nettoförmögen-den ogift och haravdragsrätten.ning För ärsom enav

redu-särskilt förmögenhetstilläggheter kr förslås100 000över ett som
förut-under vissabostadstillägget. fönnögenhetsvärdet förslåsIcerar

privatbostadens värde inräknas.sättningar
den årsinkomst iBTP-Nuvarande BTP-regler innebär att som avses

kan kommaräknat, den inkomstsammanhang, år är personper som en
förmögen-tiden andel hanserhålla under den närmasteatt samt en av

avkast-bara den beräknadehet. Förmögenhetstillgångarna beaktas om
harRiksförsäkringsverket ifastställt belopp.ningen överstiger visstett

beräkningen.föreskrifter förutsättningarna förpreciseratnärmare
bostads-församordna inkomstbegreppeninte möjligtDet är att

tyd-för skapatillägget och äldreförsörjningsstödet i alla delar. Men att
betydel-liga samordnas möjliga utsträckning. Enregler bör de i största

äldreförsörj-sefull föreslås nedansamordning i avsnitt 14.6 attgenom
medningsstödet det bostadskostnader samordnas BTP-syste-när avser

frånfå stödsärskilt viktigt eftersom kanDetta ärmet. samma personer
socialförsäkringsförmånbåda stödet inteMen är utansystemen. enen

grundläg-kvalificerat för andrasocial hjälpinsats för dem inte sigsom
Behovgande försörjningssförmåner socialförsäkringssystemet.inom av
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äldreförsörjningsstöd kan alladärför uppstå först den enskildes öv-när
riga inkomster tillräckliga den skäliga levnadsnivån skainte förär att
uppnås.

enskildeMed inkomster inkomster denövriga samtliga äravses som
berättigad utländskatill eller uppbär former svenska ochsåsom alla av

äldre kanpensioner, pensionsförmåner inkomster arbete. Densamt av
inte från eller hannågon anledning avstå inkomst pensionav en som
har motsvarandetill äldreförsörjningsstödet då minskas irätt attutan
utsträckning.

förhållanden förgäller vid tiden ansökan kommerDe att varasom
äldreforsörjningsstöd. deavgörande för bedöma behovet Omatt av

behovsbe-ekonomiska förhållandena därefter förändras måste nyen
detdömning beslut fattas. Med hänsyn tilloch ärgöras attett nytt att

för-defråga äldre inkomster inte på sättsamma somom personer vars
förändringar, behovettordevärvsverksammas genomgår attstörre av

bli mycketändrade inkomstförhållandenstödet till följdompröva av
ändå mellanrum,det med jämnabegränsat. behöverDäremot omprövas

till i avsnittvilket utredningen återkommer 14.6.
lagbestämdbeaktas i BTP-lagen utifrånInkomster kapital an-enav

denfönnögenhetstillgångama. innebärsammanlagda Dettadel de attav
Försäkringskas-alla tillgångar och skulder.enskilde måste upplysa om

uppgifter.granska och bedöma mängd olikadärför behövakan ensan
rationellareperspektiv och kassans detenskildesBåde den ur voreur

skatte-enlighet gälleri med vadinkomst kapital bestäms näratt somav
fastställs.pliktig kapitalinkomst av

periodiskdärför till inkomsterUtredningen föreslår naturatt av mer
kapital innebär visser-läggas.den skattepliktiga inkomsten Detska av

uppgif-kapitalinkomstema historiskautifrånbedömningenligen en av
ocksåaktuellaansökningsdagen beräkningar. Dettaföroch inte ärter
bedö-betydelsefrån vad utredningen tidigare attett avsteg sagt avom

till svårigheternamed hänsynbehov utifrån aktuella uppgifter. Menma
admi-och nackdelarnafastställa framtida kapitalinkomsteratt enav

med denfördelarnautredningennistrativt besvärlig hantering attanser
företräde.ska halösningföreslagna beräkningen dennaså såär attstora

till följdfården skulle sådan bedömningOm enskilde då hävda att en
fallet.såhonom visahan kan försörja åligger detinte sig äratt attatt

behovsbedömning.kan därefter individuellKassan göra en
Även förrnö-harpensionärerundersökningar visat mångaattom

beroende påbl.a.hur dessagenhetstillgångar det osäkert är,är stora
så-värde7. måstebehovsbedömningeneventuell pennanentbostads Vid
falli någotskulder beaktas. inteväl fönnögenhetstillgångar Mensom

7 ekonomiska krisen.och denSocialdepartementet 1996 Pensionärerna
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eller lösafastaenskildesdenmed värdeträknaaktuelltdet blikan att av
övrigtperrnanentbostad. Ifrågadetegendom när är anserom en

enligtberäknasochbeaktasskulder skaochtillgångarutredningen att
förmögenhetsskatt.statlig1997:323lagenreglerna i om

betydelseockså näröverväganden ärMotsvarande avovansom
skafonnögenhetsinnehaveventuellaenskildesdenhurfastställerman

beaktas.
till vissthakunnaäldre skaden rättskäligtdetUtrednngen attanser

äldreförsörjningsstöd. Etttillpåverkaskadetsparkapital rättenutan att
trygghet. Detenskildesför denmycketbetyderfribeloppsådant ger

före-därmedocheventuella utgiftstopparklaraförockså attutrymme
vadskillnad fråntillsocialbidrag. Mensökabehovbygga somattav

lagenska inteiBTP-lagenbestämmelsermotsvarandeenligtgäller om
avtrappningsreglerforminnehålla någonäldreförsörjningsstöd till av

äldreför-storlek inomfribeloppetsfastställsställetför fribeloppet. I
dettaInnebörden ärnivå. att,rimligbörjanfrånsöijningsstödet på aven

äldre-kan intefribeloppet,överstigerförmögenhetstillgångarnade falli
påtillgodosesfalldessastöd kan iBehovetförsörjningsstöd beviljas. av

Fri-förmögenhetstillgångar.anspråkidvs. taattsättannat genom
ensamståendeförochkronor60 000giftaföreslås förbeloppet vara

kronor00075
behovetdiskuteratarbete avtrapp-sittunderharUtredningen enav

denbidragtill närvid bedömningenanvändas rättningsregel en-att av
lägreeller gräns-obetydligt högre änförmögenhetskilde har ärsomen

kompliceraskulleytterligaretill detMed hänsynfribeloppet.för atten
ris-förmögenhet inteharenskildedenhandläggningen samt att ensom

sådanutredningenförsörjningmedel för sinblikerar enutanatt anser
obehövlig.regel

ibosattavaritäldreblirförsörjningsinklaraFör somatt personer
hem-fråntill pensionhartid och intebegränsad rättunderSverige en

uppehålls-beviljaäldreförsörjningsstöd. Genom attberoendelandet av
demlåtaoch inteförsörja sigmöjligheterkrav påtillstånd att om-utan

skyddsbe-motsvarandesocialförsälcringsförmåner på sättfattas somav
enligtbosattaSverigeför de isvenskadenhövande kan statens ansvar
dettalångthurfråganMenifrågasättas. ärintemeningutredningens

Äldreför-Sverige.ivistasenskilde intedensträcker sig omansvar
dåharpensionsförmånemaförhållande tillkaraktär isörjningsstödets

individuellvillkorad någonpensionslik förmån ärbetydelse. En om-av
för-denunderpåverkakunnaförväntasenskildedenständighet som

iförmögenhetertillskaföreslår hänsyn8 BTP-utredningen tas1999:52, attSOU
varderaoch förensamstående pensionärkr föruppgår till 000100fall dende en

två makar.av
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värvsverksamma delen sitt liv. kanDet ske arbetsin-t.ex.av genom
komster eller bo i Sverige med de förmåner och skyldigheterattgenom

medborgarna har Syftet med äldreförsörjnings-gentemot staten.som
stödet däremot de iär Sverige bosatta försörjning. deatt Igarantera en
fall den äldre väljer vistas utomlands under viss tid året,att utanen av

flytta från Sverige, upphör det svenska försörjningsansvaret.att En
individuell behovsbedömning utifrån förhållandena vid ansöknings-
dagen kan inte bedömas svensk försäkringskassa det fråganär ärav en

fastställa levnadskostnaderna i land. sådanatt En in-ett annatom
skränkning skulle kunna betraktas inskränkning den enskil-som en av
des personliga frihet vistas den vill. Oavsett dettaatt ut-var anser
redningen sådan begränsning måste utred-att Dessutomgöras.en anser
ningen hänsynstagandet till den enskildes Valfrihet förhållande tillatt i
möjligheterna försörja sig tillräckligi utsträckning tillgodosettsatt
inom ålderspensionssystemet. Med denna bakgrund måste ändå huma-
nitära aspekter beaktas. En avvägning olika hänsynstaganden inne-av
bär utlandsvistelse på sammanlagt månader föreslås till-att treen vara
låten stödet dras in.utan att

Tremånaderstiden för utlandsvistelse sammanlagd tid föravser en
utlandsvistelse under tolvrnånadersperiod. Tidsberäkningen ska utgåen
från den dag den äldre uppbär äldreförsörjningsstöd.

Äldreförsörjningsstödets14.5 nivå och

omfattning

Skälig levnadsnivå,Mitt förslag: exklusive bostadskostnader, ska
alltid lägst 1,22 gånger prisbasbeloppet för denutgöra äranses som
ogift och lägst 1,01 gånger prisbasbeloppet för den gift: Be-ärsom
hov försörjningsstöd för bostadskostnader ska bestämmas enligtav
reglerna i BTP-lagen sökandes förden behov bidragattgenom av
bostadskostnadema bedöms enligt bestämmelserna i BTP-lagen. I
BTP-lagen ska därför införas tillägg innebär deett ävenattsom som
uppbär äldreförsöijningsstöd blir berättigade till bostadstillägg. För

till SBTP ska äldreförsörjningsstödeträtt beaktas vid inkomstberäk-
ningen. Lagen äldreförsörjningsstöd ska hänvisa till BTP-lagenom
vad gäller beaktande bostadskostnadema.av

finnsDet flera faktorer hänsyn till nivån äldrestödet skapånäratt ta
utfonnas. Stödet ska möjligt leva på med skälig levnadsnivå,attvara en
de beviljas stödet kommer oftast beroende det underattsom vara av
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nå-avvaktan påekonomiskt stöd ifrågaflera och det inteår är ettom
såmed krav på rehabiliteringeller biståndåtgärd so-somgon annan

bo-till hurställningmåstecialtjänstlagen syftar till. Dessutom taman
äldreforsörjningsstödet.samband medstadskostnader ska hanteras i

biståndekonomiskasocialtjänstlagensförRiksnorrnen inom ramen
utgångspunkt för vidarebildasammanhang övervägan-kan i detta en

lev-skäligerbjudaäldreförsörjningsstödet ska kunnaden. För att en
riksnor-denna nivå. Menlägrekan det definitivt intenadsnivå änvara

avsedd förvardagsutgifter ochmindre antalomfattar bara ärettmen
erbjudaalltså intesådan nivå kanstödbehov.tillfälliga hjälp- och En en

detstöd. Menflerårigt behovmedlevnadsnivå för demskälig ett av
högreintegrationsaspekteroch änrättvise-kan heller inte ga-varaur

där-finnsDetreformerade pensionssystemet.detrantipensionsnivån i
tillfreds-finns föridagde förmånerpåför skäl titta attnärmareatt som

behovtillfälligasåväl vad gällerförsörjningekonomiskt behovställa av
tid.för längreavseddade är ensomsom

Levnadskostnader

socialtjänstlagen. Denåterfinns bl.a. ilevnadsnivåskäligBegreppet nu
grundläggande försörj-detnivån förreglerarriksnormentillämpliga

angelägenhetinternakommuns attprincip varjeningsstödet. iDet är
för övrigalevnadsnivåskäligskanivåfastställa vilken motsvarasom

Även tillbostadstillägglagenbostadskostnader.ochlevnads- pen-om
definieradNivånlevnadsnivå.skäligbegreppet ärinnehållersionärer

kost-vilkadetandel basbeloppet närmareutan att angesavsom en
nadsposter avses.som

kostnads-dealltsåäldreförsörjningsstödUtgångspunkten för ärett
skakostnaderför demed tilläggingår i riksnormenposter gesomsom

hus-möbler,gällertid.under längre Detlevnadsnivåskäligäldre enen
läkeme-sjukvård,ochhälso-hemförsäkring,hushållsel,geråd, öppen

ochdel, tandvård, glasögon resor.
har i sittBOA-utredningenavgifterboende ochUtredningen om

lev-äldresberäknat1999:33Betala SOUbetänkande Bo rätttryggt
vilketundersökaförnämnda principerutifrånnadskostnader attovan

avgifter förförbehållas beräkningskaden enskildebelopp när avsom
bakgrundska dennaskälig levnadsnivåsociala tjänster En motgörs.
obetydligtriksnormen med intefastställdaför årutgå från den varje ett

enskildadenskakostnadsposterna. På såtillägg för de angivna sätt
levnads-skäligtillförsälcrastidsperspektivmänniskan i längreett en

niva.
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knappganskaerbjudaändå baraslag tordedettanivåEn omenav
grund-äldreförsörjningsstödet skalevnadsnivå.skälig Menän envara

liv. Oavsettmänniskorsårenunder de sistaläggande försörjning av
bosattademför ärlivsförhållanden hartidigare ettstaten somansvar

påförsörjninggrundläggandetilldärför habörhär i landet. De rätt en
sådenockså viktigt ärför äldre.anpassad Det attnivå ärär av-somen

meddelstidsperspektivpå längrelevamöjligpassad den ettär attatt ur
handlägg-fördelstrygghet,människansenskilda atttill denhänsyn

möjligt.kostnadseffektivenkel ochbli såskaförmånenningen somav
social-sökaden äldre tvingasalltför knappmedRisken är attnormen

sådanomfattning. Enavseddinte ut-iförsörjningbidrag för sin en
äldreförsörjningsstöd är attmedsyftetmotverkarveckling ett som

fönnån.formmedSocialbidragetersätta aven annan
skäligskanivådendärförföreslår motsvaraUtredningen att ensom

skaäldretillförsörjningsstödtillgällerdetlevnadsnivå rättnär
1,01respektiveogiftaförprisbasbeloppetgångertill 1,22fastställas

BTP-lagenenligtgällernivågifta.för Detprisbasbelopp är samma som
därförlämnasbostadstilläggetsärskilda atttill Detför SBTP. pen-rätt

beräknatSocialstyrelsen harlevnadsnivå.skäliguppnåskasionären en
dåharbasbeloppet. Detförprincipernagrundade pålevnadskostnader

föränd-faktiskamed denalltid överensde intesig stämmervisat att
meningutredningensinnebär enligtdettanackdelar ärringen. De som

penningvärdeförsärnringförbetydelsesådan annat systemettinte attav
långtsåföreslagenstödbörstället artbör utfonnas. I ett somav nu
förmåner.likartadeutformningenmedmöjligt överensstämma av

skaslagdettaoch utformningnivåocksåUtredningen att avenanser
tids-längreförsörjning ocksåmänniskorsäldre etttillgodosekunna ur

sådantmedsocialbidrag för demtillskott ettEventuelltperspektiv. av
BOA-tillfálligtvis.ochundantagsvisuppkommabaradärförstöd borde

levnadsnivånskäligadenbetänkandeförslår också i sitt attutredningen
utifrånutformasbörförbehållsbeloppfastställtfonni sammaettav

nivåer

Bostadskostnader

bostads-vardagsutgiftema kommernödvändigaför dekostnadernaTill
betala förenskilde kandensåutformasskakostnaderna. Dessa att en

beräk-förformernadelsförutsätterstandard.skälig Det attbostad med
delsboendefonner bestäms, attolikaibostadskostnademaningen enav

innehål-Socialtjänstlagenfastställs.bostadskostnadaccepteradhögsta

9 1999:33.SOU

delASocialtjänst19-163013
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ler inga bestämmelser reglerar dessanärmare förhållanden. för-Isom
arbetena uttalas utgångspunkten för bedömaatt bostadskostnademaatt

behovnär socialbidrag vad låginkomsttagareprövas är påav ortenen
kan kosta på sig. För dem uppbär pension har förutsättningarnasom
reglerats i BTP-lagen. Tillämpningsföreskrifter har utarbetats Riks-av
försäkiingsverket för vägleda och skapa enhetlighetatt landet.över

Det finns olika alternativ för den enskilde ekonomisktatt stöd tillge
Äldreförsörjningsstödetbostadskostnadema. skulle kunna inklu-t.ex.

dera kostnadspost för landet generellt bestämdmotsvararen som en
godtagbar bostadskostnad. Alternativt skulle flera olika godtagbara ni-
våer kunna fastställas för beakta regionala skillnader.att Men oavsett
vilken nivå skulle godtas och vilken princip ligger till grundsom som
för denna skulle bostadskostnadema i varje enskilt fall bestämmas uti-
från olika former för boendet såsom hyreslägenhet, småhus Attetc.
utforma andra bestämmelser för aktuella äldre vad gäller förännu som
dem pensionsberättigadeär enligt BTP-lagen förefaller inte kon-som
struktivt. Tvärtom det fördelär äldreförsörj-när ett nytt systemen som
ningsstödet införs det så långt möjligt kan hämta grunddrag ochom
principer för olika beräkningar från redan existerande fönnånssystem.

underlättarDet hanteringen och administrationen stödet. Detta i sinav
borgar för människor behandlastur på likvärdigaatt Utredningensätt.

föreslår därför bostadskostnadema för olika formeratt boendeav
bestäms enligt principer grundar till ochBTP SBTP.rättsamma som

Behovet ekonomiskt stöd till bostadskostnadema behöver där-av
med inte regleras särskilt del stödet enligt äldreförsörjnings-som en av
lagen. Däremot måste det lagregleras. Detta kan ske tilläggettgenom
till första paragrafen i BTP-lagen innebär de berättigadeatt ärsom som
till äldreförsörjningsstöd ska ha till bostadstilläggäven till pensio-rätt

konsekvensInärer. med detta kommer ifrågavarande äldre fåäven nu
till SBTP i de fallrätt bostadskostnadema särskilt höga. Detär sär-

skilda bostadstilläggets syfte och grundprincipen föräven äldreförsörj-
ningsstödets utformning pensionärer och äldreär inte skaatt vara

Ävenberoende socialbidrag för sin försörjning. behov eko-av om av
nomiskt stöd till bostadskostnader alltså inte regleras i lagen för-om
sörjningsstöd till äldre ska den, enligt utredningens förmening, ändå
tydlighets skull innehålla hänvisning till BTP-lagen.en

Storleken det bostadstillägg beroende den årsin-ärav som ges av
komst fastställs enligt BTP-lagen. Enligt de principer gällersom som
idag för inkomstberäkningen ska äldreförsörjningsstödet inte räknas

inkomst vid bedömningen till BTP. Vid SBTP-beräk-rättsom en av
ningen ska stödet däremot beaktas på grundpensionen.sättsamma som

I jämförelse med vad gäller idag kommer dessa förslag inte attsom
innebära några förändringar förstörre försäkringskassoma eftersom de
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harför dembostadstilläggansökningarhandlägger enredan somom
ocksåkanSåbostadstillägg.tilldärmedochförsörjning rättotillräcklig
ellerålderspensionandelsberäknadharförfallet enpersoner somvara

BTP-lagen.grund §i lenligt någonbostadsstödtillrätt annan
kommerlagen attändringar i ävenföreslårBTP-utredningen som

gällervadskersamordningmed denförslag. Menpåverka detta som
och SBTPtill BTPäldreförsörjningsstöd och rätttillförslaget rättom

minska.reglerändradetill följd attmerarbetetkommer av

Äldreförsörjningsstödets administration14.6

Riksför-Äldreförsörjningsstödet administrerasskaförslag: avMitt
försäkringskassorna.allmännadeochsäkringsverket

förutsättning-beroendebliäldreförsörjningsstöd kommer att omEtt av
ärende-förBestämmelseruppfyllda.förmån ärför någon annanarna

formelladetförfrågorandraöverklagande ochochbesluthantering,
utformas i överensstäm-skastödettill prövas,förfarande rättennär

Mångaförmåner.likartadeförgällerdagireglermed demelse som
tillställningstagandenmedaktuelltbliocksådetkommer attgånger

Riks-pensionsbestämmelser.EG-rättsligaochutländskakomplicerade
be-sådanaidagredanförsäkringskassoma görochförsäkringsverket

dömningar.
denIi AFL.huvudsakligenreglerasSocialförsäkringsfönnânema

speciellaförmånstillmed hänsynnödvändigt,det varitutsträckning en
grundlägg-särreglerats. Dennahandläggningsreglerhar Vissakaraktär,

pågåendeochavslutadeolikalagändringar,harprincipande genom
ochhandläggnings-harBlandförändras. annatkommitutredningar att

pensions-reformeradedethanteringenavseendereglerprocessuella av
andraochförändringardessaLGP. Genomochreglerats i LIPsystemet

nödvän-reglernaprocessuelladefunnitregeringenhar översyn aven
skainriktningen attför sådan att varaDirektiven översyndig. angeren

förbestämmelsertillskapautsträckningmöjligai gemensammastörsta
omfatt-denbeakta närmareutredningenfönnåner. skaVidareolika

Även Justitie-inom§ AFL.10kap.i 20omprövningsinstitutetning av
tillförslagmedreglerprocessuellapågårdepartementet översyn aven

.omprövningsförfarandeutökatett

1° 1998:73.Dir.
Ds 1998:42.
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dennaMot bakgrund det enligt utredningensär mening naturligt att
äldreförsörjningsstöd finansieratett administreras ochRFVstatenav av

försäkringskassoma.

14.6.1 Ansökan och beslut äldreförsörjningsstödom

Mitt förslag: tillRätt äldreförsörjningsstöd efter ansökanprövas av
försäkringskassan. fattarKassan också beslut i ärendet. Ansökan ska

skriftlig och egenhändigt undertecknad sökande och, hanvara av om
gift, hans maka innehållaär förklaring uppgifterna isamt atten

ansökan lämnade på heder ochär Ansökningen ska lämnassamvete.
Äldreförsörjningsstödpersonligen till försäkringskassan. kan bevil-

jas för högst tolv sammanhängande månader. tid därefterFör krävs
ansökan.ny
Äldreforsörjningsstöd kan aldrig beviljas för behov försörj-av

ningsstöd uppstått före 65-årsdagen. För tid därefter kan stödsom
lämnas för högst månad retroaktivt det finns försärskilda skälen om
detta.

Bosättningslcravet för till försörjningsstöd innebär de bestäm-rätt att
melser AFL ställer för inskrivning deni allmänna försäkringskas-som

ska tillämpas for äldreförsörjningsstödet.även alltsåDet ärsan en upp-
gift för den allmänna försäkringskassan bedöma den enskildeatt ärom
bosatt i Sverige och ska inskriven hos kassan. kap.I l 3-5 §§ AFLvara
finns bestämmelser bosättning innebär till grund för försäk-attom som
ring och därmed till förmåner gäller, för demrätt svenskainte ärsom
medborgare, krav bosättningpå i riket. Enligt Riksförsäkringsverket
ska kommer till Sverige bosatt här i landet hanen person som anses om
har för avsikt vistas här stadigvarande 3 andra Riksförsäk-§ stycketatt
ringsverkets föreskrifter, RFFS 1985: 16. utländskEn medborgare som
behöver uppehållstillstånd enligt utlänningslagen kan skrivas in hos
försäkringskassan först han beviljats uppehållstillstånd.när permanent
Inskrivningen sker då från den dag uppehållstillståndet börjar gälla men
tidigast från och med tredje månaden före den då han skrevs 5in §
andra stycket RFFS 1985:16.

Bedömningen kommer självfallet på grundval denatt avgöras av en-
skildes personliga förhållanden. I tveksamma fall bör det vara en upp-
gift för den enskilde sådana uppgifter försäkringskas-att presentera att

har fog för antagande vistelsens längd.san om
försäkradEn lämnar Sverige ska fortfarande bosatt i Sve-som anses

rige utlandsvistelsen tänkt längst 1är år kap. 3 § AFL.att ettom vara



mfl. 389invandrareför äldretrygghetSOU 1999:97 Ekonomisk vissa

avsikterden enskildes görasfall ska motsvarande bedömningI detta av
vid ankomsten till Sverige.som

till inskriv-försärskilda reglermedborgare gällerinom EU rättFör
1408/71.grundas på förordningenning i kassan nrsom
Socialförsäkringens1998/991119,föreslår iRegeringen per-prop

ha dagensinte skasocialförsäkringsförrnånersonkrcts tillrättenatt an-
berättigandetskaställeti kassan. Iknytning till kravet på inskrivning

kallade bo-de såfrågaförmån det Förutgå från vilken ärtyp om.av
avgörande.faktiska besättningenförrnånema densättningsbaserade är

tillkan liggauppehållstillståndutlänning behöverFör somsomen
dvs.tidigare,princip detsammafolkbokföring kravet igrund för är som
medförmån.uppehållstillstånd för till Enkrav beviljatpå rätt person

tillbosättningsbase-hauppehållstillstånd kan ocksåtillfälligt rättanses
vistel-kanhär, dvs. detbosattförmåner hanrade antas attomansesom

tid år.längrekomma pågåhär kan än ettattsen
Äldreförsörjningsstödet Med hänsynansökan.individuellkräver en

skaberättigade bosatt Sverigeden i ansö-stödet förutsättertill ärattatt
bådagällerförsäkringskassan.till Kravetlämnas inkan personligen

ansök-varjegälla vidkrav skaansöker. Dessade fall bådamakarna i
ningstillfälle.

fyller 65sökandefrån månad dendenbetalas tidigastFörmånen ut
dess. Mot-tidbetala stöd för innanmöjligtska inteår. Det att utvara

ordninggäller för garantipensionen. Enbestämmelsersvarande annan
Även detäldreförsörjningsstödet kan inte motiveras.gällerdetnär om

grund-till denfunnits behov bidragdagenmånaden för 65-årsföre av
bestäm-enligtdet behovet tillgodosesskasåläggande försörjningen

förslagenligt Lageneller utredningenssocialtjänstlagenmelserna i om
Även äldreförsörj-skaden sökande fyllt årfall 65i desocialbidrag.

försärskilda skälföre ansökantid intelämnas förningsstödet inte om
förlämnasska stöd kunnasådana undantagssituationerdet föreligger. I

månad tillbaka tiden.högst ien
respektivebestämmelsersocialtjänstlagensGränsdragningen mellan

bistånd skaekonomiskttillgrund föräldreförsörjningsstödet rättsom
elleruppstod, dvs. företidpunkten då behovetalltså utifrån dengöras

till svårig-ledaborde integränsdragningårsdagen. sådanefter 65 En
bedömaharredan idagsocialtjänstenheter eftersom beslutsfattaren i att

hänföras. Förtidsperiod det kantill vilkenbehov uppstått ochnär ett
likartadefåsocialtjänstensocialbidrag kommer göradem söker attsom
Vid så-införts.äldreförsörjningsstödefter detbedömningar även att

försörjninggrundläggandeenskildesska dendana bedömningar anses
socialbidragtilläldreförsörjningsstödet ochtryggad rätt varagenom

gällerintedvs. sådanaspeciella behovssituationerförbehållet ensom
grundläggande försörjning.
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Ansökan ska skriftlig och uppgifterna lämnas på heder ochvara
Ansökningshandlingamasamvete. bör utformas så sökande bliratt

skyldig alla de inkomsteratt och ersättningar han eller honuppge som
berättigad tillär de beviljadeoavsett iär Sverige eller kommer frånom

Ävenland. sådanaett annat ersättningar sökande sig ha rättsom anser
till någon anledning inte får bör Vidare ska samtligamen av till-anges.
gångar och skulder Försäkringskassan bör upplysa den ianges. attom
sin utredning förbehåller sig rätten utredanärmareatt någonom pen-
sionsliknande förmån kan erhållas från tidigare hemland.ett

Ansökningsblankettema bör utformas så de kan ligga till grundatt
för både prövning till äldreförsörjningsstödeträtten och tillav rätten
bostadstillägg. Uppgifterna i alltär väsentligt desamma. Det bör
också klart framgå förmånen bara lämnasatt vid bosättning i Sverige
och utlandsvistelser kan begränsaatt stödet.

Ett försörjningsstöd förutsätter behovsprövning bosättningsamtsom
i Sverige ska tillgodose försäkringskassansäven krav på ratio-men en
nell och ekonomisk hantering innebär måste avvägningatt göraman en
mellan den enskildes rättssäkerhetskrav och kassans rationalitetslcrav.
På grundval sökandens uppgifter i ansökan och efter utredningav av
ärendet fattar kassan beslut till försörjningsstöd.rätt Därefter kom-om

stödet betalas till den enskildeatt förnyadut prövningmer inteutan om
den enskildes anmälningsskyldighet eller kassan på grundval t.ex.av
förändringar i pensionsutbetalningar finner skäl eller ändraatt ompröva
beslutet. Men sådan omprövning kan inte ske till den enskildesen
nackdel. Om inte någon sådan omständighet finns skulle stödet kunna
komma betalas under lång tidatt aktuellut behovsbedöm-utan att en
ning Men dettagörs. strider principerna för behovsprövatmot bi-ett
drag. Utredningen därför det ska krävas förnyadatt prövninganser en
minst gång året. En sådan prövning inte omprövning enligtären om en
nuvarande regler i AFL prövningutan motiveras försörj-en som av
ningsstödets speciella karaktär. Prövningen förutsätter den enskildeatt

ansökangör eller åtminstone konñnnerar eller justerar deen ny upp-
gifter kassan tidigare lagt till grund för sitt beslut.som

14.6.2 Kontroll ansökan och utbetalning stödav av

Mitt förslag: I lagen införs möjlighet hämta in uppgifter frånatten
banker och andra penningförvaltande inrättningar rörsom en nanm-
given förhållanden har betydelse för tillämpningenperson om som

Äldreförsörjningsstödetlagen. ska utbetalas månadsvis ochav en-
dast i Sverige. Om det föreligger synnerliga skäl får på begäran av
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social-ellerlämpligtillbetalasstödetsocialnämnden ut personen
enskilde.för dendet bästnämnden därför äratt

ärendensamtligagälla förhandläggningsregler skaFörvaltningslagens
skaförsäkringskassaninnebär bl.a.äldreförsörjningsstöd. Det attom

skyldigsökande och ut-den attserviceskyldigheten äriaktta gentemot
iuppgifternabeaktande ansö-stöd medförförutsättningarnareda av

kan.
från dendelsuppgifterberoendekassanansökanFör ärprövaatt av

demflestaförfogar Desjälvkassan över.demsökande, dels avsom
kvalifi-haförväntasäldreförsörjningsstöd kanaktuella förblikansom

inne-ålderspension. Detkvotdelsberäknadför åtminstonesigcerat en
nödvändigapensionsprövningende förförfogarbär kassan överatt

socialförsäk-till andraberättigadSökande kanuppgifterna. även vara
försörj-tillpåverkakanålderspension, rättenringsförmåner än som

finnasocksåkandetuppgifterhar Menkassanningsstöd och om.som
ansökandenbehöverförsäkringskassan prövarnäruppgifterandra som

äldreförsörjningsstöd.om
förfinnsbestämmelsedärförföreslårUtredningen att somsamma

äldreförsörjningsstöd. Ban-införs i lagenBTPhandläggningen omav
begä-ska påinrättningarpenningförvaltandeandraochsparbankerker,
bety-vilka harnamngivenuppgifterlämnakunna person,om enran

lagen.tillämpningenviddelse av
äldreförsörjningsstödetföreslåsgarantipensionenmedlikhet re-I

föranförtsskälmånadsvis. Avutbetalasgelmässigt ovansomsamma
14.43utlandsvistelse avsnittstöd vidtillbegränsa anserrättenatt
till dembetalasäldreförsörjningstöd inte ska ututredningen somatt

gälla.skabetalningsrutinemanormalakassanförutomlands. Devistas
åtgärderdevidtafår atteget somDet mottagarens ansvaranses vara

utomlands.åtkomligtska blistödetbehövs för att
börbostadstilläggäldreförsörjningsstöd ochUtbetalningama av

bådafrånutgå systemensannolikt kommereftersom stöd attsamordnas
samtidigt.
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14.6.3 Anmälningsskyldighet och återbetalning vid
ändrade förhållanden

Mitt förslag: Mottagaren försörjningsstödet ska försäkrings-tillav
kassan anmäla förhållanden påverkar förutsättningarna för rät-som

till stöd. Motsvarande bestämmelseten återbetalningsskyldighetom
finns i införsAF L i lagen försörjningsstöd till äldre.som om

Den uppbär äldreförsörjningsstöd ska åläggas skyldighet tillsom att
försäkringskassan anmäla sådana förhållanden har avgörande be-som
tydelse för förmånens beviljande. Anmälningsskyldigheten ska gälla

stödet flyttar, de ekonomiskamottagaren förutsättningar föränd-om av
han eller hon ingår äktenskap eller upplöser sitt äktenskap ellerras,

kommer vistas utomlands under längre tidatt månader. Liksom iän tre
BTP-lagen bör god eller myndighetäven uppbär stödeten man som
istället för den stödberättigade omfattas anmälningsskyldigheten.av
Även kassan har tillgång till uppgifter förhållan-svenskaom som avser
den har de inte uppgifter utländska ellerpensioner tjänste-som avser
pensioner. Endast den berättigade har tillgång till dessa uppgifter. Men
med skyldighet för den stödberättigade anmäla föränd-att genasten
ringar uppgifter har betydelse för bedöma till stödatt rättenav som
ökar förutsättningarna för försäkringskassan besluta korrektatt ettom
stödbelopp.

När det gäller socialförsäkringsfönnåner och vad gäl-ävennumera
ler Socialbidraget har det uttryckligen reglerats återbetalningsskyl-att
dighet i vissa fall föreligger 20 kap 4 § AFL respektive SoL.33 §a
En enskild lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit lämnaattsom som
vissa uppgifter ska skyldig återbetala det belopp han fel-attvara som
aktigt uppburit. Detsamma gäller försäkringskassan förorsakat denom
felaktiga utbetalningen den enskilde insett det eller borde ha insettmen
det. Genom reglerna återbetalningsskyldighet och anmälningsskyl-om
dighet vid ändrade förhållanden ökar möjligheterna den sökandeatt
lämnar riktiga uppgifter i sin ansökan.

Kassan bör ha möjlighet helt eller delvis efterge återbetalnings-att
skyldigheten det finns anledning till det. Vid prövningen bör för-om
säkringskassan det beloppöverväga ska återbetalas kan avräk-om som

vid utbetalning. Eftersom det fråga grundläggandeärnas ettsenare om
försörjningsstöd kan inte avräkning komma ifråga det innebär ettom
den enskilde blir stånd klara försörjning.sinattur

Utredningen bedömer någon tidsgräns för för kassanatt rätten att
återkräva oriktigt utbetalt stöd inte behövs. I sammanhanget måste
också i de fall den enskildenämnas obehörigenatt uppbär stöd med
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denåtalväckamöjligt motdetuppgifterfalska attangivande ärav
åter-yrkasamtidigtochbestämmelserbrottsbalkensenligtmisstänkte

stöduppburetobehörigenbetalning av

överklagandeochOmprövning14.6.4 m.m.

i AFL ompröv-bestämmelserMotsvarandeförslag:Mitt omsom
äldreförsörjnings-införas iskaöverklagandeochändringning,

stödslagen.

försäk-överklagandeochändringomprövning,Bestämmelser enavom
regle-gällerdetNärAFL.10-13kapfinns i 20beslutringskassas a

garantipensionenochålderspensioneninkomstgrundadedenringen av
innebörd.delvismedbestämmelser i LIPmotsvarandefinns annan

äldreförsörj-tillÄven bedömningenför rättenförutsättningarna avom
ålderspensionenfastställdadenberoendedelarningsstöd i ärstora av

skälfinnsintenärvarandefördetutredningenregler attoch dess anser
utredningardeResultatetde i AF L.regler somandra äntillämpa avatt

detframtideni ärvilketutvisafårområdet närmarepågår inom som
äldreförsörjningsstödet.gällerdetförfarandet närändamålsenligamest

Övrigabestämmelser14.6.5

motsvarandeskaibestämmelser AFL ägaFöljandeförslag:Mitt
lag:dennaenligtäldreförsörjningsstödetpå samman-tillämpningen

§§,och 4746tillsyn kap.18kap.l17förmåner, pro-träffande av
nedsättning ersätt-indragning eller2kap.20beslut,visoriskt ava

kap. 5bidrag, 20preskriptionstycket,tredjekap.20 3 §ning, av
6kap20ersättning,överlåtelseochutmätningförbud mot avom

uppgiftsskyldighetochstycketfjärdekap 8 §utredningsåtgärder, 20
kap.20mil.,arbetsgivaremyndigheter,kommunalaochstatligaför

9

utsträckningsåska iÄldreförsörjningsstödets handläggning stor som
försäkringskassomabestämmelserdemed re-samordnasmöjligt som

falldeiEndastförfattningar.andraochenligt AFLtillämpardagdan i
förförutsättningarnareglerasärskiltanledningnågonfunnits attdet
häravsnittetivilket kommenteratssketthar såäldreförsörjningsstödet

hand-stödetsförnödvändigabestämmelser ärövrigaDe somovan.
rele-tillhänvisningmedbestämmelseisammanfattaskanläggning en
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Ävenlagrurn i AFL.vanta med de nackdelar det medför lageniattsom
endast hänvisa till lagstiftnings bestämmelser i vissa frågor harannan
utredningen gjort förså markera tydlighetenatt reglerattav samma
gäller. Nedan redogörs för de aktuella hänvisningama.

I vissa fall betalas kan försäkringskassan lämna äldreförsörjnings-
stöd varefter det framkommer hade tillatt rättsamma person en annan
förmån enligt AF förL tid vilken kommer betalas retroak-att utsamma
tivt. Minskning ska då ske den retroaktiva förmånen på så sätt attav
den enskilde inte får han eller hon skulleän fått båda beslutenmer om
förelegat samtidigt kap.17 l § AFL.

Riksförsäkringsverkets tillsynsansvar ska omfatta försäkrings-även
kassomas tillämpning äldreförsörjningsstödlagen.av

Vid handläggning och prövning den enskildes ansökan ska för-av
säkringskassan utreda behovet kan tillgodoses på något sätt.annatom
En sådan utredning kan på grund eventuell tillt.ex utländskrättav pen-
sion, komma bli tidskrävande. I sådant fall, i andra situa-ett ävenmen
tioner, kan behovet stöd så angeläget försäkringskassanattav vara
måste fatta provisoriskt beslut tillett stöd på grundvalrätt sö-om av
kandens uppgifter. Hänvisning bör därför ske till kap.20 i2 § AFLa

reglerar möjligheterna för kassan fatta sådant beslut.attsom
Genom kravet på i ansökan alla relevantaatt omständigheterange

kompletterat med anmälningsskyldighet för den berättigade vid ändrade
förhållanden förutsätts försäkringskassan får del alla relevantaatt av

Ävenuppgifter. sedan beslut stöd fattats kan det på grundval denom av
information kassan normalt har tillgång till behovuppstå ytter-som av
ligare information enbart den stödberättigade har tillgång till. För-som
säkringskassan ska därför ha möjlighet förfrågan hos denatt göra en
enskilde och denne underlåtar lämna de efterfrågade uppgifternaattom
har kassan möjlighet ned eller dra in stödetsätta detatt moti-om anses
verat.

Försäkringskassan har möjlighet enligtäven kap.20 9 § be-AF L att
uppgifter från statligagära och kommunala myndigheter arbetsgi-samt
och försälcringsinrättningar Motsvarande bestämmelse skavare även

gälla enligt lagen äldreförsörjningsstöd.om
Slutligen ska under övriga bestämmelser hänvisas till de bestämmel-
i AFL gäller preskription bidrag och förbud utmätningser motsom av

och överlåtelse ersättning motsvarande tillämpning ifrågaägaom av
äldreförsörjningsstödet.om



mfl. 395invandrareäldreförEkonomisk trygghet vissaSOU 1999:97

ochIkraftträdandefrågor14.6.6

verkställighetsföreskrifter

kraft den 1träda iäldreförsörjningsstöd börMitt förslag: Lagen om
äldre-tillfrågaiförsta gången rätttillämpasochoktober 2000 om

Riksför-december 2000.den 31tid efterförsörjningsstöd som avser
avseendeverkställighetsföreskriftermeddelafårsäkringsverket an-

stödet.utbetalningochsölmingsförfarandet av

kraft.träda igarantipensionssystemet attkommer2001januarilDen
bestämmelsernaförslaget,enligt äventidpunktVid omavses,samma

änd-föreslagnakraft.träda i Degarantipensionenövergångsvisaden
och tilläm-2000oktoberkraft den lträda iBTP-lageniringarna avses

Utred-2000.decemberdentid efter 31beslutfrågai avsersomompas
till för-ansluterikraftträdandebestämmelsergällervadförslagningens

anled-finner ingenUtredningenfram.lagtBTP-utredningenslaget som
stöd tillförslagettidföreslå någon attutanning omatt anserannan

BTP-lagenenligtprövningfall förutsätteri mångaäldrevissa ensom
under-På dettaikraftträdandefrågor. sättgällersamordnas vadmåste

ochkassomapå ävenhandläggningenadministrativa anpass-lättas den
Övergångsbestäm-det gällerNärpensionssystemet.till detningen nya

sambandbidragsperiod iförlängdBTP-utredningenföreslårmelser en
övergångs-tillförslaglämnar ingetUtredningenikraftträdandet.med

eftersomäldreförsörjningsstödlagengällerdetbestämmelser när om
tids-gällervadförslagBTP-utredningensfrånskiljer sigförslaget

börSamordningl3.6.l.äldreförsörjningsstödet, avsnittförperioden se
ikraftträdandebestäm-gäller såvälvadde bådaskedock systemenav

Övergångsbestämmelser.melser som
äldre-utbetalningenochföransökningsförfarandetgällerdetNär av

Förordningenverkställighetsföreslcrifter.behövs detförsörjningsstödet
Riksförsäkringsverket attförbemyndigandenmed vissa1998:562

bestämmelsemedkompletterasföreslås därförföreskrifter ommeddela
hän-dettaföreskrifter imeddelabefogenhetRiksförsäkringsverkets att

seende.
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14.6.7 Sekretess

Mitt firslagz7 kap sekretesslagen7 § 1980: 100 kompletteras så att
den utryckligen omfattar ärenden enligt lagenäven äldreförsörj-om
ningsstöd.

Vid biståndsprövning gäller skaderekvisit dvs.omvänt presumtionett
för sekretess enligt kap7 4 § sekretesslagen 1980:100. Sekretess för
huvudparten försäkringskassans ärenden gäller enligt kap7 § sek-7av
retesslagen där presumtionen för offentlighet.är Med nuvarandemen
sekretessbestämmelser innebär det sekretesskyddet i ärendenatt om
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen blir starkare den likar-än
tade handläggningen på försäkringskassan gällande äldreförsörjnings-
stöd. Utredningen emellertid behovet sekretesskydd iatt ären-anser av
den äldreförsörjningsstöd kan likställas med behovet sekretess iom av
pensionsärenden. Därmed behöver endast i kap7 sekretesslagen7 §
kompletteras med tillägget bestämmelsen omfattar ärendenatt även
enligt lagen äldreförsörjningsstöd.om

14.6.8 Kommunalskattelagen

Mitt förslag: Anvisningama till 19 §kommunalskattelagen 1928:370
kompletteras vilket innebär äldreförsörjningsstödet inte skatte-att är en
pliktig inkomst.

Socialbidraget liksom bostadstillägget till pensionärer icke skat-är
tepliktiga inkomster. Detta ska gälla för äldreförsörjningsstödet.även

14. 7 Ekonomiska konsekvenser

Min bedömning: Kostnaderna på kort sikt, exempelvis vid infö-ett
rande inom något de åren beräknasnärmaste till 700 miljonerav
kronor. På längre sikt, ytterligare decennium räknar jag medett,
ytterligare kostnader på mellan 40 och 200 miljoner kronor. I ut-
gångsläget hade kommunerna kostnader motsvarande drygt 500 mil-
joner kronor för den aktuella personkretsen. Drygt 400 miljoner kro-

bör kunna finansieras minskat riktat statsbidrag till kom-nor genom
och ytterligare 100 miljoner minskade generellamunerna genom
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kankronormiljonerpå 200kostnadenresterandestatsbidrag. Den
utgiftsområdeanslag inomomfördelningfinansieras avgenom

Kostnader14.7.1

haräldreförsörjningsstödetförslagetKostnadskonsekvensema omav
perspektiv.långsiktigtkortsiktigtsåväl ettanalyserats ett ursomur

påkostnaderberäknatenkelthelthar vianalysenkortsiktigadenFör
äldereförsörj-situationentänkta attdenihushållsnivåochindivid-

ökadeformiförEffekterna staten1998.införtshade avningssystemet
sökaskulleocksåberättigadeallaantagandet ärmedkostnader att som

gjorts,harbedömningarlångsiktigaäldreförsörjningsstöd. De som
demografiskaochför 1998beräkningarnafrånresultatenpåbygger

prognoser.

siktKort

mikrosimuleringsmodells.k.harsiktkort an-påberäkningarnaFör en
individ-påberäkningarnamöjligtvarit göradet attharDärmedvänts.

antaletberäkningarnamed är attsvaghet personerhushållsnivå. Enoch
har använts.urvalstatistiskadetfå iär somberörs systemetavsom

osäkra.resultaten ärmedförfaktum attDetta
be-såledesharinförande 1998vidbruttokostnaderna ettstatligaDe

miljo-500gick drygtåretDetkronor.miljoner700till knappträknats
deniindividertillmiljoner kronor500drygtbetaladeskronor utner

personkretsen.aktuella
till-finansieringsprincipengällandedenrimligtdet attEftersom är

iväxlaskronormiljoner500kostnaderna påminskadedebörlämpas
kommunerna.tillstatsbidragminskadeform av

200påförnettokostnadsökning staten caåterstår detDärmed en
kronor.miljoner

sikt, systemetlång närpåbedömningen attutredningenNedan gör
mil-på 7administationskostnaderförsäkringskassaharetablerat,välär

påadministrationenförkostnadernaförtalarAlltår. attjoner per
gångerkansketvåsig trekanDethögre. rörabetydligtkortsiktigt är om

kostnader.högre

bilagairedovisas12 beräkningarnaförUnderlaget
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Lång sikt

För få uppfattningatt vilka de ekonomiska effekterna lången påärom
sikt, har vi med olika scenarios gjort bedömningar vad äldreförsörjj-av
ningsstödet skulle kosta år 2010. De scenarios har gjorts bygger påsom

demografisk från SCB.en prognos
Resultaten dessa beräkningar kostnadenär att utöver på 700av

miljoner vid tänkt införande årett 1998, så ökar kostnaderna ytterligare
någonstans mellan 40 och 200 miljoner kronor beroende på vilka anta-
gandet gjorts utvecklingen sysselsättningen och de dispo-som om av
nibla inkomsterna för de kan komma beröras äldre-attpersoner som av
försörjningsstödet år 2010.

14.7.2 Finansiering förslagetav

Eftersom förslaget innebär minskade uppgifter för kommunerna och att
detta beräknats innebära sänkta kostnader med 500 miljoner kronor, bör

ekonomisk reglering mellan och kommunerstat påen göras mot-
svarande belopp. Regleringen bör kunna ske minskninggenom en av
såväl riktat statsbidragett minskning det generella statsbidraget.som av

Inom utgiftsornråde 8 anslag B4 "Kommunersättning vid flykting-
mottagande", finns det utgiftspost ersättning till kommu-en som avser

för äldre och handikappade. Om utredningens förslagnerna äldre-om
försörjningsstöd införs bör del dennastor ersättning kunna tasen av
bort.

I budgetpropositionen för verksamhetsåret 1999 gjorde regeringen
bedömningen ersättningarna skulle bliatt 485 miljoner lcronor. Enligt
bedömningar gjorts Integrationsverket går ungefär 85som av procent

ersättningen till socialbidrag till år.60 innebärav över Det attpersoner
anslaget borde kunna minskas med drygt 400 miljoner lcronor.

Ytterligare 100 miljoner kronor bör kunna finansieras mins-genom
kade generella statsbidrag till kommunerna. e

Nedan lämnar utredningen förslag till finansiering det resterandeav
beloppet på 200 miljoner kronor.

Anslaget Bl "Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
inom utgiftsområde beräknas9 till sammanlagt 250 miljoner kronor för
år 2001. Utredningen föreslår från år 2002 och framöveratt man
använder 200 miljoner kronor anslaget för finansiering utred-av av
ningens förslag.
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kommittédirektivGenerella15

utred-1997:109 skadir.SocialtjänstutredningentilldirektivenEnligt
utfärdatregeringenkommittédirektivgenerelladebeaktaningen som

utredaresärskildaochkommittéertill samtliga om

1994:23,åtaganden dir.offentligaprövaatt- 1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisaatt- och1241994:dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaatt- brottsförebyg-och detbrottslighetenförkonsekvenserredovisaatt-
1996:49.dir.gande arbetet

ibeaktatshardirektivengenerellaolikadehurredovisaskapiteldettaI
förslag.ochövervägandenutredningens

Direktiv offentligaprövaatt15.1 om

åtaganden
diråtagandenoffentligaprövadirektiven atttillBakgrunden om

underskott imedutvecklingen,ekonomiska storadenfinns i1994:23
också i1990-talet,hälftenunder förstafinansemaoffentligade menav

verksamheten.offentligadenförändrade styrningenden av
detförutsättningslöst prövadirektivenska enligt omUtredningen

offentligutreda, böråtagandet, jag attoffentliga är satt vara ensom
ellernivå,lämplig statska t.ex.falletbedömssåangelägenhet. Om vara

analys görasåtagande skastatligtdetOm avkommun, är ett enanges.
offentligadetförmålenuppnåförtillämpasbörstyrmedel attvilka som

prövningenkannyttigheterkollektivagenuintgällerdetåtagandet. När
helt.slopaselleröversiktligtåtagandetoffentliga görasdetav

resultatdeanalyseraocksåskautredningkommitté eller somVarje
utredningsområdetåtagandet påoffentligadethittills uppnåtts genom

bedömaochtillmöjligheternaanalyseraorimligt-det inteoch ärom- påinkomstökningarocheffektiviseringarbesparingar,effekterna av
utredningsområdet.
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Om utredningens förslag medför ökade utgifter eller minskade in-
komster ska det utredningen framgå hur dessa ska finansierasav genom
konkreta förslag effektiviseringar eller omprövningar.om

Om utredningens förslag påverkar den kommunala sektorn ska även
de kommunalekonomiska effekterna bedömas. Dessutom ska frågan

den s.k. finansieringsprincipen tillämplig belysasär detom intenär är
fråga for kommunerna frivilliga verksamheter.om

Slutligen ska konsekvenserna utredningens förslag redovisas.av
Både utgångsläge och förslag till förändringar ska beskrivas finansi-i
ella och så möjligt samhällsekonomiskaärom termer.- -

Uppdraget för utredningen har varit vissa frågoratt över rörse som
socialtjänstlagen SoL och socialtjänstens uppgifter. gällerDet bl.a.
lagens konstruktion och struktur, socialtjänstens finansiering, social-
tjänstens uppgift bistå främst vid tillfälligaatt sociala eller ekonomiska
problem och formerna för tillsyn.

De uppgifter regleras i socialtjänstlagen måste så-som anses vara
dana genuint kollektiva nyttigheter det offentliga åtagandetatt inte be-
höver prövas.

I kapitel 2 redovisas socialtjänstens utveckling under l990-talet.
Denna redovisning bygger i allt väsentligt på de uppföljningar och ut-
värderingar gjorts inom respektive verksamhetsområde. Här åter-som
finns också uppgifter kostnadsutvecklingen för socialtj underänstenom
l990-talet och hur verksamheterna finansierats. Dessa uppgifter bygger
på det arbete Statskontoret gjort på uppdrag från Socialtjänstutred-som
ningen.

Direktivens krav på redovisa hur ekonomiskaatt konsekvenser av
de förslag hur de ska finansieraspresenteras harsamt varit centralasom
i utredningsarbetet. betänkandetsI kapitel del kapitelIII 7-16
redovisas utredningens överväganden och förslag. I varje kapitel som
innehåller förslag ingår avsnitt ekonomiskaett konsekvenser. Iom
dessa avsnitt redovisas bedömningar hur förslagen påverkar kostna-av
der och intäkter för och kommuner,staten överväganden rörandesamt
förslagens finansiering se kapitel lO, 13 och 14. Detta innebär att
jag i samband med förslagen äldreförsörjningsstödet, socialbidrags-om
lagen, socialtjänstlagen och tillsynen har belyst frågorna finan-om
siering.

kapitelI 7 försörjning. bedömningargörs vilken inriktningom om
framtida utrednings-ett och beredningsarbete, med koppling till för-

sörjning, bör ha. Här utredningen bedömningargör desom om genom-
fors initialt skulle leda till kraftigt ökade kostnader underlagetäven om

osäkert dåär några fullständiga konsekvensanalyser inte har kunnat
Utredningengöras. avstår ifrån anvisa någon finansieringatt för den

korta sikten. Alldeles uppenbart innebär förändringarna sänkta kostna-
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förändring-ställasfråga måsteder för socialbidragen. Den är omsom
deförsörjningenendast leder till så översägaatt taratt staten avarna

hade socialbidrag.tidigarepersoner som
sikt ledalängreförändringarna påskulleutredningens meningEnligt

transfere-för andrasocialbidragför såvältill sänkta kostnader som
för-gjortsde bedömningarberor påtill hushållen.ringar Detta att som

egenförsörjning förtilloch möjligheterbättrar incitament sompersoner
socialbidrag.dagsläget hari

soci-långvarigtidag harhushålldeproblem mångaEtt är att somav
be-minasituationfria från dennaskulle blihelt ävenalbidrag inte om

mindrebehövaskullehushållförverkligas.skulle Dessadömningar
sådant.behovkvarståendefinnasskulledetsocialbidrag ett avmen
föränd-efterhushåll ocksådennainnebärförhållandeDetta att grupp

Skillnadenmarginaleffekter.hundraprocentigahakommerringarna att
social-gå innanhar kortaresådock den väg attsägaär attatt enman

dagslägetmariginaleffektema minskar. Iochhelt försvinnerbidragen
kost-medför desocialbidragmed långvarigt störstadetär sompersoner

handlar detfallmångasocialbidragssystemet. Inaderna för perso-om
försörjninghuvudsakligaår fått sinföljdunder genomavensomner

Ökade fast-1999:46socialbidrag SOUdelbetänkandetsocialbidrag. I
social-hade1990-talethushåll vid mitten000ställdes det 75överatt

Även skulledessa mötaföljd år.underbidrag nyaom personeraven
omställning.tidsmed längreräknafårförutsättningar enman

med dags-hushåll ibedömningarutredningensinnebärDäremot att
kansocialbidrag.helt Detsocialbidragsberoende slipperlägreläget

föräldrar.ensamstående Dettaeller vissahushåll mot-handla om unga
beroende- och bidragskultur.verkar spridningen enav

eko-enskildesdenlångtgående prövninginnebärSocialbidrag en av
lyftstillgångarinkomstrnöjligheter och eventuellaExempelvisnomi.

underpågårdetåtminstonehandläggningenfram påi sättett omsom,
betydandeincitamentenskilde godadenlång tid, knappast att ta ettger

för den ekonomin.egnaansvar
försörjningsområ-överväganden påmed utredningensAmbitionen

skamänniskorfärremöjligheter såpeka pådet har varit attatt vara
försörjning.förenbart sinhänvisade till socialtjänsten

konsekvenserRegionalpolitiska15.2

regionalpolitiska kon-deska belysasärskild utredarekommitté ellerEn
beakta hursärskiltoch dåförslagsinasekvenserna dir. 1992:50 av

olikaservicen ioffentligaoch densysselsättningenförslagen påverkar
avgifter, skatterförändringarplaneradelandet.delar Hur taxor,avav



402 Generella kommittédirektiv SOU 1999:97

och bidrag påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommuner,
näringsliv och privatpersoner olikai delar landet skall också belysas.av

förslagOm omorganisationer eller bildandet myndig-störreom av nya
heter lämnas ska överväganden decentralisering lokaliseringochom
utanför Stockholm redovisas.

Socialtjänstutredningens överväganden och förslag anknytningmed
till lagens konstruktion och struktur i princip regionalpolitisktär neu-
trala. Frågan har bäring på två punkter i betänkandet, frågandels om
begreppet skälig levnadsnivå, dels frågan tillsynen social-överom
tjänsten.

frågan begreppetI skälig levnadsnivå vill utredningen hänvisaom
till redovisningen kapiteli liksomll, övervägandena lagenom om
socialbidrag kapiteli 9 och socialtjänstlagen kapitel beho-i 10. Attom

och kostnaderna för Socialbidraget olika olika delar landetivet ärav av
välkänt och framgår utredningensär redovisning regionalaäven om av

kostnadsskillnader i bilaga Utredningens förslag kan dock inte bedö-
i sig skapa kostnadsskillnader. genomfö-Snarare bordestörre ettmas

rande utredningens bedömning finansieringen Socialbidragetav om av
kunna förutsättningar för minskade regionala spänningar.ge

Vad gäller frågan hur tillsynen socialtjänsten effektivi-kanöverom
innebär utredningens förslag förändringingen nuvarande regio-iseras

nal organisation. Utredningen har dock främst i syfte förstärkaatt-
tillsynen äldreomsorgen modell formöver övervägtsom en en av-
samordnad tillsyn för socialtjänsten och hälso- och sjukvården kapitel
13. Här diskuteras alternativa organisatoriska modeller för detta.om

alternativenEtt innebär särskild tillsynsmyndighet inrättas.attav en
sådanEn myndighet kan naturligtvis lokaliseras utanför Stockholm,
bör i så fall ha lokalisering med goda kommunikationer. Utred-men en

ningens bedömning sådande regionalpolitiska effekternaär att av en
förläggning skulle små. Detta beror på sådan myndighetattvara en
skulle behöva regional organisation, redan finnsi dag regionalaen men
tillsynsorganisationer länsstyrelsemas sociala respektiveenhetergenom
Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter.

l 5.3 ämställdhetspolitiskaJ konsekvenser

De förslag utredning eller utredare ska föregåspresenterarsom en av
analys och innehålla redovisning hur förslagen förväntaskanen en av

påverka, direkt eller indirekt, kvinnors respektive villkor ochmäns
därmed förutsättningarna för jämställdhet mellan könen dir. 1994:124.
Det gäller bl.a. frågor sysselsättningen, förhållandena inomrörsom
arbetslivet, den sociala välfärden inklusive hälso- och sjukvården och
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ochmellan kvinnorjämställdhetfinns ibristerutbildningen. De som
hurbedömningliksomska redovisasområdetdet aktuellapåmän aven

kan undanröjeventuella hinder as.
ochanalyserasocksåskalagstiftningändradellerFörslag om en ny

effekterförväntadeliksomjämställdhetsperspektivredovisas avettur
levnadsförhållanden.ochför kvinnorsbudgetförslagolika mäns

redovisningochanalysbedömningUtredningens närmareär att en
kaninteförslagen göraskonsekvensernajämställdhetspolitiskade avav

detgällerskäl till detta. Främstflerafinnsmeningsfullt Detpå sätt.ett
visserli-aspekter kanJämställdhetspolitiskapå uppdraget.karaktären

områden. Menalladetbetydelse för ioch ha närmasteläggas pågen
allmän-såområden,elleruppgifter ärdet vissafinnsdet trots avsom

karaktärövergripandeochprincipiell atthar såellermänsklig natur
Utredningensbetydelse.nämnvärdharkönen intemellanskillnaderna
konstruktion,ochstruktursocialtjänstlagensuppdrag överär att se

analyserabl.a.detta ingåroch tillsyn. I attfinansieringsocialtjänstens
harHärtrygghetssystem.och övrigaSocialbidragetmellansambandet

neutralabordeolika ettdessavaritutgångspunkten systematt urvara
genderperspektiv.

problem iuppmärksammaanledningdock haftharUtredningen
Ökade 1999:46socialbidrag SOUdelbetänkandetavseende. Idetta

social-barnmedensamstående kvinnor ärandelhögattnoteras t.ex. en
be-redovisaskapitelöverväganden i 7utredningensbidragsberoende. I

behovetminskabostadsbidrag, förförreglernai attförändringarhov av
hushåll.för dessasocialbidragav

ingårkapitel 10socialtjänstlagen iövervägandenutredningensI om
metodutveckling,detta förordassociala arbetet. Idetavsnitt enett om

ochrådgivningsocialformiinsatserpå tidigamed inriktning per-av
detbörserviceinriktat arbetssättsonligt stöd. Genom varaett mera

metod-dennamyndighetsutövning. Iminska behovetmöjligt att av
människormedformer förhittaviktigt mötenutveckling det somär att

ochfamilje-olikaolikatillanpassadestödsöker är personerssom
genderpers-förutsättningarolikaHärvid bör ettarbetssituation, urm.m.

uppmärksammas.pektiv
for-kanläggsförslagdär deområdenändåfinnsDet ett sompar

kvin-mellanskillnadervissaeffekt för utjämnaha positiv attväntas en
och det10.4avsnittanhörigstödet segälleroch Detmän. enanor

kapitel 14.äldreförsörjningsstöd seandra förslaget ettom
dende oftaeftersomspeciellt kvinnor ärmänniskor,Många yngre

oftamedellivslängd,har högre taroch dessutomparrelationiparten en
behöverochäldreblirmakenomvårdnadsansvar närpå sig stortett

på sigtagitharanhörigaviktenmarkeringoch stöd.hjälp En att somav
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sådant kan stöd och avlastning angeläget ocksåett är ettansvar ur
genderperspektiv.

Också förslaget äldreförsörjningsstöd har genderperspek-ett ettom
Äventiv, också övergripande jämställdhetsperspektiv. in-ettmen mer

födda svenska medborgare föreslås få del stödet de efter pröv-av om
ning visar sig berättigade till det. Det också till del äldreär storvara
kvinnor i dag har litenså pension de kan bli berättigade till äld-attsom
reförsörjningsstöd.

Delar de verksamheter regleras socialtjänstlagen harav som av
nyligen bemötandeperspektiv. betänkandet BemötandetIutretts ettur

äldre SOU 1997:170 har det faktum kvinnorna it.ex. ärattav
majoritet bland de allra äldsta och främst kvinnor ensamståendeatt är
belysts. Utredningen bemötande med funktionshinderom av personer
SOU 1999:21 har bl.a. aktualiserat utifrånbehovet forskning ettav
könsperspektiv på funktionshinder. de analyser utred-I och förslag som
ningen har redovisat betydelsefulljämställdhet mellan könen mindreär

den ojämlikhet finns mellan människor beroende påän som om man
har fått tillträde eller inte till arbetsmarknaden och därmed social-
försäkringar och arbetslöshetskassa.

Utredningens förslag rörande socialtjänstlagen, lagen social-om
bidrag och äldreförsörjningsstöd gäller lika för dekvinnor och Imän.
fall förslag eller bedömningar har betydelse genderperspektivettur
framgår detta utredningens överväganden.av

15.4 Betydelse för brottslighet och

brottsförebyggande arbete

direktiv brottsförebyggande arbete framgårAv dir. 1996:49 attang.
de förslag läggs fram kommittéer utredare alltidoch särskildasom av
ska föregås analys och innehålla förslagen,redovisning hurav en en av
direkt eller indirekt, kan förväntas påverka och detbrottsligheten
brottsförebyggande arbetet. förhållanden kan bidra till brottDe attsom
begås inom det aktuella området ska redovisas liksom bedömning aven
vilka åtgärder kan vidtas för förhindra begås. för-brott Näratt attsom
slagen strukturforändringar i samhället ska de brottsförebygganderör
aspekterna särskilt analyseras och redovisas.

Hur brottsligheten beror utsträckning samhälleti på hur ärut storser
organiserat och hur människors vardagsliv de för-inrättat. Mångaär av
ändringar den ekonomiska politiken, välfärden,den socialarörsom
skolan, milj påverkar därmed också brottsligheten.ön osv.
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Sam-högre år 1950.antalet anmälda brott gångerdagI änär sex
utvecklingminskat.klarats Dennatidigt har andelen brott ärsom upp

västländer.likartad de flestaproblem iinget isolerat svenskt ärutan
storstäder därandel befolkningen bor ilångtEn större numeraav
kontrolleninformella socialaoch där denanonymiteten ärär större

standard.materiell Sam-idag långt bättremindre. har viDessutom en
har viekonomiska tillväxten gjorthällsutvecklingen och den att som

och deSverigefler stöldbegärliga Både ilever i västvärlden äger varor.
andraochpolisenökar medvetenhetenflesta jämförbara länder attom

brottsligheten. Detkan bemästradelar rättsväsendet inte ensammaav
involveraintensifieras ochdärförbrottsförebyggande arbetet måste

alla.
syftaråtgärderkan definierasBrottsförebyggande arbete somsom

minskaochbenägenhet begå brottminska människorstill attattatt an-
resultatbegå brott.få människor Somtalet kansituationer ettatt avsom

ökatbrottantalet tillfällen begåutvecklingen harden industriella att
dagbrott ivärldskrigets slut. tioandra Fyra utgörsdrastiskt sedan av

snatterierochstöld eller bilar, stöldersådana brottockså av ursomav
med anknyt-kontokortsbedrägerier och brottbutiker,varuhus ochur

tillslag kanbrott dettabidragssystem.regel- och Mentillning avnya
omständigheterpåverka deförebyggasdeloväsentliginte attgenom

dem.begåförkan utnyttjas attsom
imåstemyndigheter och kommunerstatligaRiksdag, regeringen,

samhällsutvecklingenuppmärksamma hurpåutsträckningstörre vara
på-kriminalpolitiskaandra områden detbeslut inomoch politiska än

arbetsmarknaden,gäller bl.a. utvecklingen påbrottsligheten. Detverkar
tillmöjlighetenutbildningspolitiken ochochsocial-beslut inom en

meningsfull fritid.
vardagsbrottslighetenbrottslighet lokal ochall ärMen merparten av

brottgäller sådanaproblemet. Detuppfattas ofta det stora somsom
bostadsinbrott,ochbilarochcykelstölder, stölderskadegörelse, urav

härharlokalt. Närpolisenförebyggas bekämpasvilka måste och en
dehos kommunernaocksåviktig uppgift. ligger närMen t.ex.ansvaret

utskänlcningstillstånd.eller beviljarplanerar belysning
välfärds-generellbrottsförebyggarna. EnFöräldrarna de bästaär

ochsocialförgrundenläggerpolitik och familj epolitik tryggensomen
godaskapamöjligheterföräldrarnaekonomisk situation att upp-ger

vid deminteför barnenväxtvillkor för sina bam. Men stannaransvaret
och viktignaturligharoch socialtjänstenoch familjekretsen. Skolan en

roll det förebyggande arbetet.i
tydligamindreelleruppdrag harutredningensdelarVissa merav
social-mellansambandetgäller bl.a.brottsförebyggande aspekter. Det

levnadsnivåskäligbegreppetoch trygghetssystem,bidrag övriga m.m.
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minskaAtt antalet långvarigt beroende socialbidragärpersoner som av
kan dock förväntas få positiva brottsförebyggande effekter.

När det gäller minska människors benägenhet begå brott haratt att
alltså socialtjänsten mycket viktig roll fylla. Vad gäller utred-justatten
ningens uppdrag, dvs. lagens struktur och konstruktion,överatt tor-se
de det ändå mindre tydligt uppdraget skulle inneburitänvara om en

lagens innehåll/verksamheter.översyn Trots det handlar hel delav en
utredningens arbete vikten behålla grundbultama iattav om av en av

socialtjänstlagen, de förebyggande insatserna. centralaDe är även när
det gäller minska de brottsbenägenhet.att ungas

Socialtjänstens arbete inom individ- och familjeomsorgen berör
också de barn fårinte sina grundläggande behov tillgodosedda ochsom
ungdomar aktualiseras hos socialtjänsten på grund miss-egetsom av
bruk, kriminalitet eller andra tecken på social problematik. Det är sär-
skilt viktigt motverka barn och ungdomar hamnar utanför socialatt att
gemenskap och delaktighet i samhället. Utanförskap innebär ökaden
risk för kriminalitet.

Utredningen har i sina överväganden äldreförsörjningsstödetsom
administration särskilt redovisat de kontrollbehov och -problem som
kan förenade med detta stöd. När utredningen föreslårsåledes t.ex.vara

ansökan äldreförsörjningsstöd skall lämnas personligen detta iatt ärom
grunden åtgärd enligt socialtjänstens erfarenhet, effektivären som, ur
kontrollsynpunkt och samtidigt minskar behov integritetskrän-av mera
kande kontrollåtgärder. harYtterst denna åtgärd brottsförebyggande
aspekter se avsnitt 14.6. ankommerDet på försäkringskassoma att

utforma kontrollsystem och former för handläggningnärmare i övrigt.
Socialtjänstens syfte med de förebyggande insatserna före-är att

bygga och motverka behov omfattande insatser. Medvetenhetenav mer
ökar också stadigt hur viktigt det med tidiga riktade tillinsatserärom
barn, ungdomar och i riskmiljöer och risksituationer. kanHärvuxna
socialtjänsten åtgärdersina och sin utvecklasträvan attgenom nya
arbetsmetoder för hindra utvecklingnegativ se 10.5.avsnitten
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Författningskommentarer16

iändringartill lagFörslaget16.1 om

1980:620socialtjänstlagen
bestämmel-vissainnebärsocialtjänstlageni attändringartillFörslaget

Efterbestår. övervä-strukturlagensinnebörd. Mentill sinändrasser
redaktionellaomfattandeiställetlagdockföreslås inte utangande nyen

kräverförändringar ettlagen. Dessabefintligadeniförändringar
ändring-kommernedanförfattningskommentarenlagen. Inytryck av

fall det intei dekommenterasbestämmelsernamateriella attdearna av
förtyd-redigeringskaraktär. För attändringarfrågavaritendast avom

medjämförelseinuvarande lagendenigjortsändringvilkenliga som
till bilagahänvisasinnehåll ävenlagensden nya

deinnebärSocialbidraget attregleringsärskildtillFörslaget aven
grund-bistånd förekonomisktavseendebestämmelsernamateriella en

Ut-socialbidrag.lagenregleras ikommerförsörjning attläggande om
bestäm-allmännasocialtjänstlagensskaregleringensärskildadenöver

socialbidraget.handläggningenförgällamelser även av

11 §
närstående.tillstödetreglerasparagrafenI ärsom ny

stycketandra5 §delvisparagrafennuvarande lagI motsvaras av
böravlösningochstödsocialnämndenföreskriver un-att genomsom

äldresjuka,långvarigtnärståendevårdar ärför demderlätta somsom
stödetnuvarandedetskillnad frånTillfunktionshinder.hareller som

bestämmelsendenenligtkommunernafrivilligt ska varaär nyasom
bestämmelsen inteGenomanhöriga.vårdar attbistå deskyldiga att som

förgällaskyldighetendenskamålgrupperdefinieradevissanämner
tillämpningsområdetinnebärDetalla målgrupper. attsocialtjänstens

ellermissbrukarevårdarde anhörigatillstödutökas ävenatt somavse
lagenenligtdel insatsernakanintepsykiskt sjukade är avmensom

1993:387.funktionshindradetill vissaoch servicestödom
förut-aktuelltblikanavlösningochstöddetUtformningen somav

denochvårdtagarensfrågafall ienskilti varjeavvägningsätter omen
utformasdock inte ettskaStödetbehov.önskemål ochnärståendes som
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vårdtagarenkommunen skyldig biståalternativ till det stöd är attsom
kommakanmed komplement till detta. Vilka insatserutan ett somsom

i varjedefinieras socialnämnden måsteifråga kan därför inte utan en-
och ibehovindividuell bedömning vårdtagarensskilt fall göra aven

tillgo-fördel arbetetden närstående ivilken utsträckning atttarsom
utformas.till den närståendeUtifrån detta bör stödetdose behovet.

närstående bör ocksåskyldighet stödjaSocialnämndens att vara en
Socialnämn-dem.sociala arbete åliggerförebyggandedel det somav

nämndennärståendestödet bör tydliggörasfördens attgenomansvar
dekommunmedborgamaupplysasyfteriktlinjer iutarbetat att omegna

närståendeStödet tillfinns tillgå.stödåtgärderolika former attsomav
10.4.behandlas utförligt i avsnitt

12 §
varithjälpa kvinnorför stödja ochSocialnämndens ut-att somansvar

bestämmelsen.framgårvåld hemmetför isatta av
ikommenteratsnuvarande och har8 §Bestämmelsen motsvaras aav

137-138.infördes 1997/98:55bestämmelsen itillanslutning att prop. s.

§13
familj förellerkontaktpersonför attFörutsättningarna att utse enen

paragrafen.regleras istödja enskilda
gällandestyckettredjebestämmelse finns i 10 §Motsvarande nu

lag.

§14
huvudbestämmelsen bistånd.innehållerParagrafen om

rättighetsreg-generellinnebärbestämmelsenföreslagnaDen att en
änstverksamhetall socialtjvad gällersocialtjänstlagenåterinförslering i

olika insatseruppdelningsocialtjänstlagen. Denregleras i somavsom
bestämmelsei1997/97: 124med anledning annatgjordes omenav prop

härmed6 § kommerbistånd formf och i attbistånd 6 § gannan
rättighetsbe-generellaåterinföra denförMotiveringenupphöra. att

10.2.kommenterats i avsnittstämmelsen har
behovvidbehandlingsinsatservård, stöd ochenskildes tillDen rätt

paragraf.regleras i dennahärmedkommer att
stycketförstainnebär detnuvarande lagstiftningförhållande tillI att

nuvarandeden enskildeshuvudsak reglerari motsvaras avansvarsom
förinnebär detsocialaolika insatserdet gäller behov att6 När av

ska till-enskilde självdensocialnämnden hävdakanvissa insatser att
hänseende gällerlagen dettaNuvarande tolkning ibehov.godose sitt av

alltjämt.
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bestäm-Innebördennuvarande 6Andra stycket motsvarar ava
vadgodtaskangrundläggande nivåklargöra denmelsen är att som

enskilde skaenligt lagen. Denkomma ifrågade kangäller insatser som
fall ochi vissainsatsellerhävda till insatskunna rätt annanenenen

beslutsocialnämndensöverklagakunnarättsäkerhetsgarantisom en
domstol.få ioch det prövat

formiinsatsersocialtjänstlagenlevnadsnivån iskäligaDen avavser
socialbidrag inne-förhållande till lagenstöd och behandling. Ivård, om

behov någon insatsenskilde i rör annatdenbär det äratt somavsom
behandlingsinsat-ochvård-försörjningsbehovgrundläggande t.ex.än

socialtjänstlagen.enligtska få det prövatser
elleralkoholmissbrukmedtillkommaförBehov rätta t.ex.att av

innebärsocialtjänstlagen. Det ävenenligtalltså attnarkotika ska prövas
tillgodosestöd förekonomisktansökerenskildefall den attdei om

socialtjänstlagen.enligtska detbehandlingvård ellerbehovet prövasav
detalltså inteska tillämpas ärför vilken lagAvgörande är omsom
behovvilketform insatsstöd ellerekonomisktfråga utanaven annan

fårbehovolika formerurskiljaSvårighetertillgodoses.ska att avsom
vederbörligprövad iansökanfår sinenskilde intedenleda tillinte att

enligtalltid ansökan kunnaskatveksamhet prövasVidordning. en
detsocialtjänstlagen harparagraf eftersomförevarande yttersta ansva-

enligt 3kommunenför de vistas iret som
socialbidragtill lagenhänvisninginnehållerstycketTredje omen

stöd dvs.ekonomiskttill bistånd formibedömningenvad gäller rättav
socialbidrag.

isocialbidragshantering sär-socialtjänstensregleraFörslaget att en
för deförändring i kommunensinnebär ingen ytterstaskild lag ansvar
social-hanteringentidigare skaLiksomi kommunen.vistas avsom

verksamheter.socialtjänstensdelbidrag även avvara en

35 §
eko-återkrävabefogenhetBestämmelsen reglerar kommunens att

nomiskt stöd.
föreslagnadenregleras ibistånd kommertillGenom atträttenatt

ändradstycketfår förstasärskild lagoch Socialbidraget i14§ enen
ochstyckettredje ärnuvarande 33 §Andra stycketlydelse. motsvarar

178.1997/98:l24jämföroförändrat sprop
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36 §
Paragrafen reglerar den enskildes återbetalningsskyldighet felaktigtav
eller med för högt belopp utgivet ekonomiskt stöd.

stycket har till följd ochFörsta ändrats den föreslagna 14 §attav
särregleringen socialbidraget. Andra stycket oförändrat till sinärav
lydelse.

74 §
Paragrafen, tillsyninnehåller definition begreppetärsom ny, en av

socialtjänsten. Bestämmelsen har behandlats under den allmännainom
motiveringen i avsnitt 13.2.

statliga tillsynen verksamhetDen såväl kommunal enskildöver som
omfattar rättssäkerhetinom socialtjänsten kontroll laglighet ochattav

upprätthålls verksam-i individärenden och den för vissatt som svarar
het uppfyller Till-inom socialtjänsten de krav i 7angessom
synsmyndighetema har alltså också till uppgift kontrollera insat-att att

socialtjänsten god kvalitet, finns personal medinom detär attserna av
lämplig utbildning och erfarenhet kvaliteten verksamhetenisamt att
systematiskt fortlöpande utvecklas ochoch säkras.

Socialstyrelsen andra till ledning för kom-ska enligt 75 § stycket
socialtjänstenoch enskilda för uppgifter inom ut-muner som svarar

färda sådanaallmänna råd. ankommer på Socialstyrelsen iDet att
förallmänna hur utformadråd socialtjänsten skanärmare attange vara

uppfylla de krav i 7som anges

75 §
Paragrafen Socialstyrelsen har liksomden nuvarande 67motsvarar
tidigare socialtj änstverk-den övergripande nationella tillsynen denöver

verksamhetsamhet bedrivs kommuner och enskilda. endaDensom av
deninom socialtjänsten Socialstyrelsen inte har tillsyn över ärsom

verksamhet institutionsstyrelse för.Statenssom svarar
social-Liksom Socialstyrelsen följa vidareutvecklatidigare ska och

utfärdar behövs tilltjänsten i riket. Socialstyrelsen de allmänna råd som
ledning för verksamhethur kommuner och enskilda ska bedriva inom
socialtjänsten.

har till-I tredje stycket den utökade roll Socialstyrelsenanges som
lagts fråga ledning länsstyrelsernas socialtjänsten.i tillsyn överom av
Frågan har behandlats allmänna Soci-i den motiveringen i avsnitt 13.6.
alstyrelsen kan föreskrifter och allmänna länssty-råd till attgenom se
relsernas tillsyn bli enhetlig hela landet tillsynsinsatserochöver att
inom socialtjänsten samordnas med tillsynsinsatser hälso- ochinom
sjukvården.
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76 §
bf.n. och 69Paragrafen de återfinns i 68bestämmelsermotsvarar som

social-enskildasLänsstyrelsemas och§§. tillsyn omfattar kommuners
insti-bedrivstjänstverksamhet länet. verksamhet Statensi Den avsom

Tillsy-länsstyrelsemas tillsyn.tutionsstyrelse omfattas således inte av
enskild verksam-offentlig ellerdensamma denär oavsettnen avserom

utformadannorlundahet Bestämmelsen någotinom socialtjänsten. är
harinnebär länsstyrelsernaden nuvarande regeln i 68 §än attmen

skyldighettilluppgifter f.n. paragrafen har dock lagtsI ensamma som
det framkommer ihålla Socialstyrelsen underrättadatt sam-om som

länssty-länsstyrelserna genomför.band med de tillsynsinsatser Attsom
med-Socialstyrelsenfölja råd eller föreskrifterrelserna har deatt som

ska bedrivas framgårdelar hur tillsynen 75avom

77 §
utökade tillsyn-bestämmelser deinnehållerPargrafen, är omsom ny,

och länsstyrelserna ska ha. Bestäm-Socialstyrelsensinstrument som
den allmännabeskrivits under avsnitt 13.7 imelserna har närmare mo-

tiveringen.
själv-författningsreglerat,det varithar tidigare,Det ansettsutan att

socialtjänstverksamhetenskilda bedriverochklart kommuneratt som
deSocialstyrelsen och länsstyrelserna lämnaskyldiga tillvarit överatt

förtillsyn ellermaterial dessa behövt för sinhandlingar och annat som
utvärderingsverksamhet. det,Likaså haruppföljning ochsin trots av-

tviveldetta, råda någonbestämmelse intesaknaden ansettsomav en
de till-genomföratillsynsmyndighetema haftstatligade rätt attattom

haruppgifter författningsmässigtför de desynsbesök krävts somsom
ålagts.

ellerlänsstyrelsensden underfast stårförsta stycket slåsI att som
tillsynsärenden isåvälSocialstyrelsens tillsyn skyldig iär att somrena

lämnaverksamhetenutvärderingärenden uppföljning och avsom avser
behö-tillsynsmyndighetende handlingar och materialöver annat som

offentligtillsyngäller såväl ifrågaBestämmelsen över somomver.
socialtjänsten.enskild verksamhet inom

lämnaframgår uppmaningandra stycket överAv attatt, enom
kan fö-tillsynsmyndighetenhandlingar eller material åtlyds,inteannat

handlingen. Ilämnarelägga den omfattas tillsynen överattsom av
föreläggandet med ellerföreläggandekan vite Beslut utanutsättas. om

första instansförvaltningsdomstol, ivite kan överklagas till allmän
kraftlagamed har vunnitlänsrätten. beslutet föreläggande viteNär om

begära vitetsföreläggandet åtlyds,kan tillsynsmyndigheten, inteom
utdömandevitesföreläggande ochutdömande. Vid fastställande avav

1985:206gäller bestämmelserna lagen viten.vite i om
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tredje och fjärde styckena återfinns bestämmelserI inspektioner.om
Tillsynsmyndighetema har utföra de behö-de inspektionerrätt att som

för sin tillsyn. Vid inspektionema har de med detillfälligträtt att taver
handlingar och material Till-de behöver för sin tillsyn.annat som
synsmyndigheten dock hänsyn hand-måste till Omhändertagnata att
lingar eller omhändertaget material kan behövas verksamheti den som
inspekterats. Originalhandlingar eller därför återlämnasmaterial ska så

oundgängligen tillsynsmyndig-det inte längre nödvändigt förärsnart
heten ha tillgång till detta.att

social-den allmänna motiveringen har redovisats varför det inomI
tjänsttillsynen till vad gäller hälso- och sjuk-i inommotsats som-

genomföravårdstillsynen erforderligt med polishjälp kunnainte är att-
inspektioner. får förutsättas den verksamhet inspekterasDet att vars
aldrig tillsynsmyndigheten genomför inspektionen.sigmotsätter att

behövsskyldig lämna tillsynsmyndigheten den hjälpDenne är att som
för inspektionen ska kunna genomföras rationelltpå sätt.att ett

Inspektioner får genomföras i lokaler bostäder. Avserinte ärsom
särskildinspektionen särskild boendefonn eller bostad med ser-en en

enskildasdekan således inspektionen inte ske ivice ärutrymmen som
dendär medgivande till detta. Ombostäder de bor sittattutan som ger

medgi-hälsotillstånd kan giltigtenskilde på grund sitt inte ettgeav
ellermed anhörigVande får den utför inspektionen samtalgenomsom

skulle kunna haförsöka få klarhet den enskildenärstående iannan om
bostad.något invända besök i dennesettatt mot

78 §
läns-paragraf, återfinns regler de åtgärderdennaI är somsom ny, om

finnerkan tillsynsmyndighetenstyrelsen eller Socialstyrelsen vidta om
laglighetuppfyller kraven påverksamhet socialtjänsten inteinomatt
paragrafföljer dennaoch rättssäkerhet eller de krav 7 Avsom av
kvalitet,ska godföljer, tidigare verksamhetenattangetts, vara avsom

erfarenhetmed lämplig utbildning ochdet ska finnas personal samtatt
utvecklasfortlöpandekvaliteten verksamheten systematiskt ochiatt

och säkras.
finnerdet övervägande antalet fall då tillsynsmyndighetenI att en

missförhållan-verksamhet inte uppfyller de krav börangettssom ovan
för verk-det kunna efter överläggningar medtill denrättas som svarar
rättssub-samheten, det gäller kommun eller enskiltsig ettvare nu en

missförhållandet enskildas möj-jekt. Skulle emellertid ha betydelse för
ochligheter kunna få de de har till enligt lagen kommerinsatser rättatt
får myndig-tillsynsmyndigheten inte till med detta pårätta sättannat

missför-heten förelägga den för verksamheten tillrättaattsom svarar
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hållandet. Föreläggandet får kombineras med nöd-vite detom anses
vändigt för kunna till missförhållandet.att rätta

Ett föreläggande ska innehålla uppgift de åtgärder kommunenom
eller det enskilda rättssubjektet för missförhål-måste vidta tillrättaatt
landet.

Om missförhållandet tillinte kan tillsynsmyndigheten begärarättas
vitets utdömande. Som gäller vid fastställande och utdö-angettsovan
mande vite reglerna lageni 1985:206 föreläg-viten. Om ettav om
gande följsinte och eventuellt utdömande inte haft någonviteettom av
effekt kan beroende på vad det för missförhållande be-är typ av som-

Ärhöver till olika åtgärder vidtas. missförhållandet allvarligträttas -
och det fråga missförhållande i pågående verksamhet, kanär ettom en
tillsynsmyndigheten förbjuda fortsatt verksamhet. däremotInnebär
missförhållandet viss verksamhet måste förbättras eller den heltatt att
saknas, finns naturliga skäl förbjuda. syftaringet sådana fallIattav
förläggandet till den aktuella insatsen ska förbättras eller tillskapas.att

sådant missförhållandeOm inte till efter utdömanderättasett ens av
ska det tillvite anmälas regeringen.

förbud kanFöreläggande och överklagas till allmän förvaltnings-
domstol i första instans länsrätten. föreläggande förbudEtt eller ett
med fårstöd denna paragraf rättskraft först deti och med vinnerattav
laga kraft.

79 §
det föreliggerkan någon gång tänkas sådana synnerligaDet omstän-att

digheter missförhållande innebär fara för enskildas liv, säkerhetatt ett
paragraf, får möjligheteller hälsa. denna tillsynsmyndighetI ärsom ny,

föregående föreläggande verk-i sådant fall förbjuda fortsattatt utanett
samhet.

dessa uddaFör kunna effektivt itillräckligt instrumentatt ettvara
kansituationer beslutet omedelbar verkställighet.måste kunna i Det

dock överklagas ordning. Omtill allmän förvaltningsdomstol i vanlig
domstolen aktuella verksamheten återupp-upphäver förbudet kan den

Tillsynsmyndigheten hos förvaltningsdom-kan i sådant fall högretas.
stol begära inhibition underinstan-beslutet. Inhiberar överinstansenav

upphävande förbudet åter itillsynsmyndighetens beslut trädersen av
omedelbar kraft.

87 §
Bestämmelsen avseende beslutbehandlar överklagningsmöjlighetema
enligt lagen.

enligtFörsta stycket har ändrats vilket innebär beslut 14 § över-att
klagas förvaltningsbesvär.som
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Förslaget till lag 1999:O016.2 socialbidragom

Särregleringen till ekonomiskt stöd, förhållande till gällandeirättenav
innebär den särskilda hantering Socialbidraget kommiträtt, att attsom
socialtjänsten till regleringen.i kommer uttryck i den rättsligaäven

denockså till karaktär socialtjänstlagen eftersomLagen sinär änannan
till eko-i utsträckning innehåller detaljerade regler. Rättenstörre

nomiskt stöd har sedan Socialtjänstlagens tillkomst kommit att ut-
gällde för all bi-vecklas i sådant hänseende de principerattett som

giltighet vadståndsbedömning enligt lagen inte äger sammanumer
verk-gäller Socialbidraget förhållande till socialtjänstlagens övrigai

för-samheter. riksnormens införande kom den utvecklingenGenom att
anförtsstärkas. bakgrund detta och vad i övrigt i avsnittMot av som

Socialbidraget regleras särskild lag.8.3 ska bestämmelserna iom en
socialbidragGenom skilja det ekonomiska biståndet i formatt ut av

Socialbidragetfrån socialtjänstlagen kommer den betydelseäven som
människorsstödet förtillmäts i olika sammanhang det ytterstasom

Socialbidragetstärkas. Omfattningengrundläggande försörjning att av
offentlig ekonomihar betydande under 90-talet med ansträngdvarit en

medfört blivitoch arbetsmarknadsläge många permanentett attsom
beroende socialbidrag för försörjning. Socialbidragetsin som ur-av

därmed fåttsprungligen för tillfälliga försörjningsbehov haravsettvar
för reglera soci-karaktär. ursprungliga motiveringenDen atten annan

olika socialaaltjänstens utifrån helhetssyn på människan därinsatser en
eko-samverkar har förändrats. Ofta det enbart frågainsatser är ettom

tillskott för klara otillräcklig försörjning.nomiskt Genom sär-att enen
och betydelsenskild lagstiftning socialbidrag kommer utvecklingenom

förhållande trygghetssystem förstärkas.i till övriga att
denSocialbidragshandläggningen i lag förändrar inteen egen

Helhetssy-grundläggande den del socialtjänsten.principen äratt aven
har behand-betydelse vid bedömningen till socialbidragrättenavnens

lats i avsnitt
förändringSärregleringen Socialbidraget innebär inte någon avav

dendet enligt socialtjänstlagen ska garanterayttersta ansvaret en-som
skildes behov stöd och hjälp.av

1§
Paragrafen och lagens innehåll.är ny anger

tillämpningsområdet förBestämmelsen det övergripande rät-anger
bestämmelsernatill ekonomiskt råd och stöd i förhållande tillten om

socialbidragtill bistånd enligt socialtjänstlagen. Handläggningrätt av
de för social-del socialtjänsten ska bestå. innebärDet attsom en av

avseende social-tjänsten generella bestämmelserna ska tillämpasäven
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bidraget. be-rättsligt hänseende lagen innehållerI innebär det inteatt
vad.stämmelser konstituerande får beslutakaraktär dvs.av vem som

heller innehåller reglerar handläggningen.Inte lagen bestämmelser som
socialtjänstens verk-socialbidragshandläggningen delAtt är en av

iställetsamheter framgår direkt socialbidragslageninte utan av so-av
författningen för allcialtjänstlagen eftersom det den övergripandeär

socialtjänst.
eko-Socialbidragslagen reglerar skyldigheten betalainte bara utatt

nomiskt understöd kommunen också skyldig ekono-ärutan att genom
och där-misk rådgivning hjälpa enskilda planera hushållsekonominatt

igenom begränsa beroendet socialbidrag. markera dettaFör ärattattav
rådgivandeviktigt inslag socialbidragshandläggningen har deniett

funktionen reglerats inledningsvis i lagen.
socialtjänstlagensocialbidrag innebär förhållande tilliLagen enom

tillgäller det ekonomiska stödetsärreglering den insats en-somav
uppgifter de definierats socialtjänst-skilda. Socialtjänstens i §5som

därföruppgifterna framgår kvarstårlagen och de allmänna §7som av
socialbidrag de individuellaoförändrade. reglerar därmedLagen om

strukturinrik-ekonomiskt stöd och rådgivning.insatserna avseende De
enskil-inriktade betydelse förtade och allmänt insatserna kan hasom

socialbidragsberoende utformas däremot stöd socialtjänst-das med av
lagen.

2 §
allmän gällerinnehåller målfonnuleringParagrafen Denär en somny.

socialbidragsfrågor.för handläggning av
verksamhetmålen förhär paragrafen preciserar socialtjänstensDen

fullgörs lagen.uppgifter socialnämnden enligt Ivad gäller de som av
Innebördensocialtjänstlagen denförhållande till komplement.l § är ett

för deportalparagraf uttryckdetta socialtjänstlagensär attav som ger
gällersocialtjänstverksamhetgrundläggande värderingarna för all även

för socialbidraget.
Socialbidraget skalagens inledande bestämmelseI tryggaattanges

med andraSocialbidraget likhetgrundläggande försörjning. iMenen
självförsör-människor blisociala syftar också till förmåinsatser attatt

vilket detrehabiliterande verkanjande. Socialbidraget har därmed ären
utifrån detocksåhuvudsakliga ändamålet socialbidraget.med Det är
lagstiftningsyftet bidraget enskilt fall. iska utformas i varje Attsom

ske låter inte Sär-bestämma vilket det kan sigpå göras.närmare sätt
individuella insatserskilt grunden för all bedömning vad gällersom

förhållanden. Utgångs-alltid ska ske utifrån enskildes individuelladen
därför alltidför socialbidrag måstepunkten bedömningen tillrättenav

bådesjälvständigt liv ii syfte individen ska kunna levagöras ettettatt
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därmed dekommerpraktikenperspektiv. Ilångsiktigtochkortsiktigt ett
beslutetgrund förtillläggsoch bedömningarantaganden omsom

individuella faktorerolikasammanvägningsocialbidrag bliatt aven
denstärkerdetutformas såprofessionell prövningefter att en-ensom

självständigt liv.levamöjligheterskildes ettatt

3 §
försörjninggrundläggandemedborgarnasföroffentligasDet ansvar

Även iförtydligasenskildes nyttden ettparagrafen.framgår ansvarav
stycke.andra

socialbidragtillgällervadinnehållsakliga rättenstycketsFörsta
behand-socialtjänstlagenbestämmelse i 6 §nuvarande sommotsvarar

försörjningsstöd.lar
försörjningför sinenskildesdenharandra stycketdetI egenansvar

lag-regleringsocialbidrag. Genomtillförhållande tillireglerats rätten
vidsträck-fåttföralltid gällt rättenfästs den princip enmen somsom

samhällsutvecklingen.tillmed hänsynbetydelsetare
försörj-sinatillgodosearbeteförenskildesDen att genomansvar

tillförgällaförutsättsalltid rättenprinciperdeningsbehov är somaven
också deindividenenskildadengällerstöd.ekonomiskt Ansvaret men

försörjnings-legalthareller honhanfamiljemedlemmar ettövriga som
lev-hahushåll skaalla iUtgångspunktenför. är ettatt sammaansvar

sammanlagdahushållsmedlemmarnasförhållande tillnadsstandard i
olikapåskekanförsörjningentillgodoseMöjligheternainkomster. att

prak-studier,anställningar,formerolikafrågakanDetsätt. avomvara
elleråtgärderarbetsrehabiliterandearbetsmarlcnadsåtgärder,tikarbete,

Även igrundutbildningverksamheter.kompetenshöjandeandra sven-
krävadock intekanSocialtjänstendeltaskyldigainvandrareska attär

betraktaintesysselsättning är attoavlönadformmotprestation i somav
RÅ ref 921995jmfråtgärdarbetsmarknadspolitiskellerarbetesom

föralltid skeRÅ måste attbedömningindividuell70.ref En1996och
arbetet.klaraförutsättningarhar attavgöra avpersonenom

formnågoniinmöjligt tvingaintenämligen att avDet är personen
förhål-individuellatillmed hänsynliknandeellersysselsättning som

dockliggerförsörjningförolämplig. Ikan egenansvaretlanden antas
påställningstärka sinsökaföraktivskaenskildeden att ar-att vara

försörjning.framtidaför sinplaneraeller påbetsmarknaden sättannat

§4
socialbidraget.förgällaskanivåreglerar denParagrafen som

gällervadförändringnågoninnebär inteBestämmelsen en-somav
all-vidaresocialtjänstlagen. Semeningenförstanuvarande §6ligt a

avsnitt 9.2.mänmotiveringen
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5 §
skaden nivåinnehåll ochbehandlar socialbidragetsParagrafen som

kostnaderför skäligaSocialbidrag lämnasgälla för kostnadspostema.
kostnads-för vissa2. Nivånochpunkterna 1för kostnadspostervissa

kost-övrigariksnormen. Förpunkt 1 ska bestämmasposter genom
skapunkt 3socialbidrag i övrigtliksom förpunkt 2nadsposter so-

vadför bestämmaindividuell bedömningcialnämnden attgöra somen
levnadsnivå.skäligär en

punktb § 1nuvarande 6stycket punktförsta 1iPostema motsvarar
sak.ändring iinnebär någonoch intesocialtjänstlagen annan

ändring gjortshar änpunkt 2 ingenBeträffande iposterna annan
nuvarandeövrigtBestämmelsen itandvård.vad motsvararpostenavser

punktparagraf 6 b
skatandvårdförsocialbidragerhållamöjligheternagällerdetNär att

social-innebär intetandvård upphöra. Dettatill akut attbegränsningen
tand-omfattandeföromfattning i dagutgå i änbidrag ska kunna större

obefintligaellerde med lågaiställetSyftetvårdsbehandlingar. är att
föråtgärder,förebyggandesocialbidrag till attfåska kunnainkomster
åtgär-ingripande och kostsammabehovakutaundvika meraavsenare

lev-skäliguppnåenskilda skadenförlämnasSocialbidragder. att en
för dennakostnadentandvård och mot-behovfråganadsnivå. I avom

särskildallmänhet bekosta. Enkanilåginkomsttagarevaddet ensvarar
skakallade käkbensimplantatså antassammanhangfråga dettai är om

betyd-behandlingKostnaden för sådan ärsocialbidrag.tillingå i rätten
gällertandbehandling.traditionell Detta ävenförligt högre än an-mer

kom-kanbehandlingsformerkostsammadärtandvårdforrn meravnan
Efter-kostnader.finns alternativ till lägresamtidigtdetifråga närma

möjlighetvanligtvis harinkomster inte attmed ordinärapersonsom en
tandvård intebehandlingsaltemativ ska sådanför kostsammabetala

undantagssituatio-speciellamyckettill socialbidrag. Iomfattas rättav
innebärföreliggatandvårdsärskild ettdock behovkan av-somavner

tandvårdgällaska dåDetovanstående bedömningsprinciper.frånsteg
behand-kostsamsådantmedicinska skälbehovetdär attär en merav

befogad.ling kan vara
tillför-försocialbidrag utgåskatredje punkten, attEnligt är ny,som

behovskostnaderdet gällerskälig levnadsnivåenskildesäkra den nären
införandettvå.och Genomdefinierats punkternavad i ettutöver som

onödig.socialtjänstlagennuvarande 6 § ibestämmelsen blir gav
social-omfattasskainnebär de insatserBestämmelsen att avsom

socialtjänst-bestämmelserna iförhållande tillbidragslagen begränsas i
sambandharbehovfördärför endast utgåSocialbidrag skalagen. som

grundläggandemänniskortillförsäkrautgifter förnormalamed att en
Är behand-ochvårdbehovtillgodosefrågadetförsörjning. att avom

1419-1630SocialtjänstdelA
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ling ska det enligt socialtjänstlagen. enskildede fall den iIprövas är
behov ekonomiskt bidrag för tillgodose detsociala behov skaattav

enligt socialtjänstlagen. med denDetta i överensstämmelseprövas är
grundläggande fördelningen mellan de uppgifter lagenregleras isom

socialbidrag och de insatser regleras socialtjänstlagen.i Motom som
bakgrund detta ska socialbidrag kostnads-kunna utgå för följandeav

flyttningskostnader, möb-komplettering eller nyanskaffningposter: av
ler, husgeråd, Ifråga skuldsanering prövningenTV ska denm.m. om
ske enligt lagen socialbidrag skulderna det regleras inärom avser som
socialbidragslagen. Enligt har fall ekonomiskt biståndrättspraxis i vissa
lämnats för tillgodose behov rekreation Efterochatt semester.av en
individuell bedömning och med beaktande kommunens yttersta an-av

för försörjning ska socialbidrag undantagsvis lämnas. Prövningensvar
liksom gäller förmåste vad allt socialbidrag bedömningsom vara en

utifrån vad kan skäligt för lever underantassom vara en person som
knappa ekonomiska förhållanden ändå kan klara försörjning.sinmen
Särskilda skäl kan motivera socialbidrag föreligger barn-närsom en
familj under lång tid levt under mycket knappa förhållanden och varit

försörj-eller huvudsakligen beroende socialbidrag för sinpermanent av
miljö-ning. sådant fall kan hänsynen till barnens bästa krävaI ettett

ombyte. skälig levnadsnivå vad rekreation kanEn och en-avser resor
dast mycket speciella undantagsfall utlandsresor eller längrei motivera

i Sverige.resor
Socialbidrag ska vidare kunna lämnas för vissa umgängesresor.

Även här bör hänsynstagandet till barnets bästa bedömningenstyra
det huvudsakliga för åstadkomma normaltansvaret att ett um-men

föräldrarna praktiskt hänse-åligger båda såväl i ekonomisktgänge som
ende. heller vad gäller kan det bli frågaInte umgängesresor attom

Föräldrarsbevilja socialbidrag för utomlands.utöva umgängeatt an-
genomfördai detta hänseende har särskilt reglerats nyligensvar genom

ändringar kapitlet föräldrabalken se 1997/98:7.i sjätte prop.
Behov socialbidrag för och anhörigasvidnärvara näraattav resa

begravningar kan fall beviljas. fråga sådanai vissa Men iäven resorom
tillska restriktiv bedömning ske, vilket innebäri princip rättatten so-

cialbidrag för skerinte gäller till anhörigas begravningar ut-resor som
omlands.

omfattas till bl.a. kostna-Insatser inte socialbidragrätten ärsom av
der för psykoterapi och olika former missbruksvård, kostnadersamtav
för andra former vård- och behandling likartad karaktär. Social-av av
nämndens för i lagen definierade innebärvissa attansvar grupper
insatser olika slag kan komma ifråga. vilkauttryckligenAttav ange

kan ifrågainsatser komma låter sig inte svårighet. Närgöras utansom
det fråga individuella funktionshindradeinsatser till barn, äldreär om
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eventuelltskaförsörjninggrundläggandeenbart gällerm.fl. inte ensom
alltidindividuella insatsersådanastöd förekonomisktbehov av

socialtjänstlagen.bedömas enligt
bidragsbero-undvikasyfterådgivningen iekonomiska ettattDen
enskilde be-dendetinnebärfallvissaolika I attende kan ske på sätt.

förstapunkten iFjärdebehovet.tillgodoseförsocialbidragviljas att
rådgivning idock behovetfall kanmångadetta. Istycket reglerar av

medsamband pröv-tillgodoses ihushållsekonominfrågor rörsom
endastenskilde ansö-fall dendetsocialbidrag. Förtillningen rättenav

befint-dentillgodoses inomoch det kanekonomisk rådgivningker om
enskilde skaför denkostnadslcravänstverksamhetensocialtjliga utan en

paragraf.förevarandeenligtsådan prövning göras
skariksnorrnreglerasstycketoförändrat. I attstycketAndra är en

undantagförutsättningarvilkaoch underkostnadsposterför vissagälla
170.1996/97: 124seriksnonnenmedges frånkan s.prop.

6 §
krav påställa vissasocialnämndenförMöjligheten att personeryngre

be-ireglerasdettaförförutsättningaroch vissasocialbidragfårsom
stämmelsen.

och harsocialtjänstlagennuvarande 6 §Paragrafen motsvarar c
försörjningsstöd.försocialbidrag iställetendast redigerats att avse

1997/982124bestämmelsen itillförfattningskommentarenJämför prop.
171-172.s.

7 §
beslutabestämmelsen vägrastöd attmedkanSocialnämnden omav

prak-deltar igodtagbart skäl inteför densocialbidrag utanfortsatt som
tik.

redige-endastoch harsocialtjänstlagend §Paragrafen 6motsvarar
harBestämmelsenförsörjningsstöd.föriställetsocialbidragrats att avse

173.prop.l997/98:l24ikommenterats s.

§8
deltar ideförvillkorarbetsrättsligareglerar vissaBestämmelsen som

praktikarbete.
harBestämmelsensocialtjänstlagen.6 §Paragrafen motsvarar e

173-174.1997/982124kommenterats i s.prop.
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9 §
Socialnämndens möjlighet återkräva socialbidrag regleras iatt paragra-
fen.

Paragrafen nuvarande 33 § socialtjänstlagen.motsvarar
stycketFörsta har redigerats punktsocialbidrag enligt § 15att avse

och innebär förändringDet ingen förhållande nuvarande be-i till
stämmelse.

Andra stycket innebär de falli kommunen lämnat socialbidragatt
vad den enskilde kan kräva enligt ska§ punkt och 2 så5 1utöver

Återbetalningkommunen få lämna detta med villkor återbetalning.om
kan alltså bli aktuellt i de fall socialbidrag lämnats rehabiliterandei
syfte eller för tillgodose akuta hjälpbehov då till socialbidragatt rätt
inte föreligger enligt punkt Jämför§ l och de ändringarna i5 senaste

1996/972124 93-96prop s.

10 §
enskildes återbetalningsskyldighet för högtDen felaktigt eller medav

belopp socialbidrag regleras bestämmelsen.utgivet i
redige-Paragrafen socialtj änstlagen och har endast33 §motsvarar a

för försörjningsstöd. Jämför författ-socialbidrag iställetrats att avse
ningskommentaren ändringentill i 1997/98:124 179.senaste prop. s.

11 §
för socialnämnden väcka för återkravFörutsättningarna talanatt av so-

cialbidrag förliksom begränsningar bifalla sådan talan framgåratt en
bestämmelsen.av

redige-Paragrafen 36 § socialtjänstlagen och har endastmotsvarar
istället för försörjningsstöd.socialbidragrats att avse

12 §
Socialnämnden kan fall efterge ersättningsskyldighet.i vissa en

Paragrafen socialtjänstlagen.37 §motsvarar

13 §
Bestämmelsen reglerar möjligheten överklaga enligt lagen.beslutatt

Paragrafen gällande socialtjänstlagen.i 73 §rättmotsvaras av
Samtliga beslut gäller ekonomiskt bistånd överklagasskasom ge-

den för förvaltningsbesvär innebärgällande ordningen. iDet attnom
förhållande med stödtill gällande kan beslut fattatsrätt även avsom
nuvarande socialtjänstlagen avseende ekonomiskt bistånd i6 § annang
form överklagas förvaltningsbesvär.som

vidareSe avsnitt 8.3.
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14 §
överkla-prövningstillstånd vidbestämmelsen fastställs det krävsI att

gande beslut till kammarrätten.av
Paragrafen socialtjänstlagen.74 §motsvarar a

äldreförsöijningsstödFörslaget till lag16.3 om

1 999100

grundläggandetill äldre denförsörjningsstödLagen att tryggaavserom
ekonomisktidag beroendeförsörjningen för äldre.vissa De är avsom

tillförsäkras stället lagenbistånd socialtjänstlagen ienligt rättengenom
stödetkommeräldreförsörjningsstöd. likhet med Socialbidragettill I att

pensionsförmåneräldres inkomster ellerlämnas i de fall där den egna
tillskott fördärför uppstår ekonomisktotillräckliga och behov attär av

enskildesutifrån dentill stödet skaklara försörjningen. Rätten prövas
levnadsnivå.för den äldre ska uppnå skäligindividuella behov att en

grundlägg-levnadsnivån vad krävs förskäligaDen motsvarar som en
ande försörjning.

Äldreförsörjningsstödet hand-finansieras medel ochska statligaav
de allmänna försäkringskassoma.Riksförsäkringsverket ochhas av

Äldreförsörjningsstödet tillskattepliktig förmån.inte Rättenär en
ochutifrån faktiska inkomsterdärför bestämmasstödet kommer att

kom-konstruktionavdrag för skatt. Genom dennadvs. efterpensioner
kom-olikavarierande landet grundbli påinte stödet överatt avmer

munala skattesatser.
iakttagandeutformad med det pensionssystemetsLagen är av nya

lämnats idock inte anpassad till förslagetbestämmelser. Lagen är som
17.garantipensionen 1999:den övergångsvisa SOUbetänkandet om

tillbostadstilläggfråga till bestämmelsernaI anknytningen omom
utifrånäldreförsörjningsstöd utformatsharpensionärer lagen nuva-om

inkomstprövningenrande bestämmelser. Förslaget till ändringar avav
beaktats.bostadstillägget 1999:52 har intetill SOUpensionärer

Allmänna bestämmelser

§1
paragrafen.framgårför äldreförsörjningsstödGrunderna tillrätten av

försörjningsstödinnebär äldreforsörjningsstödetDet är ettatt som
Stödet skaförsörjning.ska tillförsäkra äldre grundläggandevissa en

ekonomisktenligt första endast lämnas de i behovstycket är avsom
utred-behov stöd föreligger måstetillskott. bestämmaFör att att enav
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ning den enskildesgöras möjligheter klara försörjning.sinattom egna
Det blir då fråga den äldre har till svensk eller utländsk pensionrättom
eller Äldreförsörj-har tillgångar kan i anspråk för försörjning.tassom
ningsstödet därför förståsär komplement i de fall det efteratt ettsom
utredning framkommit den äldres inkomstförhållanden så brist-att är
fälliga de inte förslår till deatt grundläggande försörjnings-mestens
behoven. Stödet dock begränsat till de kostnadsposterär framgårsom

7 En individuell behovsbedömning innebär alltså sökandeattav
måste redovisa alla sina försörjningsmöjligheter för fastställaatt att
försörjningsbehovet inte kan tillgodoses på förPrincipemasätt.annat
behovsbedömningen framgår författningskommentaremanärmare av
till och7 8 §§.

Till skillnad från Socialbidraget ställs dock inte krav på denatt en-
skilde arbete ska uppnå egenförsörjning. Stödet kommer där-genom en
för utgå först från 65 års-dagen dvs. den allmännaatt pensionsåldem
vilket framgår andra stycket.av

de fall denI sökande har behov ekonomiskt stöd detutöverav som
tillgodoses äldreförsörjningsstödet den sökande hänvisad tillärgenom
socialtjänsten för prövning till socialbidrag. medför såle-rätt Lagenav
des inte någon förändring det för medborgarnasyttersta ansvaretav
försörjning enligt den föreslagna lagen socialbidrag.om

Äldreförsörjningsstödet kommer endast omfatta gifta och ogiftaatt
och med dessa likställda. äldreDe försörjningspliktiga förärsom un-
deråriga barn och har behov försörjningsstöd kommer därförsom av
för barnens försörjning beroende pensionssystemets förmånervara av

förekommandei fall socialbidrag.samt

2 §
den härI paragrafen stödet ska handläggas Riksförsäk-attanges av

ringsverket och de allmänna försäkringskassoma. stödetinnebärDet att
ska finansieras statliga medel. vidare denSe allmänna motiveringen,av
avsnitt 14.2.

3 §
paragrafenI regleras det prisbasbelopp det hänvisas till lageniatt som

ska bestämmas enligt lagen allmän försäkring.om

4 §
denI här bestämmelsen klargörs vilka vid tillämpningen lagensom av

ska betraktas likställda gifta.medsom
Samma makebegrepp ska gälla för till äldreförsörjningsstödrätt som

gäller enligt lagen bostadstillägg till pensionärer. innebärDet attom
den stadigvarande bor hopi med någon han eller hon varitsom som
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medlikställasmed skahaft tillsammansgift med eller har eller barn
ifrågagällaför ska detsammagift. Om inte skäl visatsannat om man

ochlever tillsammansgifta med varandrakvinnaeller utan attsom vara
stadigvarandegift ochbokförda på adress. En ärär sompersonsamma

särskildamed ogift inteska likställaslever åtskild från sin make om
partnerskap1994:1117 registreratdet. Enligt lagenskäl talar mot om

äkten-rättsverlcningarpartnerskaphar registrerat ettett somsamma
omfat-för deäldreförsörjningsstödtillskap. Bedömningen rätt somav

makar.fördärför pålagen ska sättgörastas samma somav

äldreförsörjningsstödtillRätt

5 §
förutsättningardeytterligare preciseringinnebärBestämmelsen aven

för få stödet.gäller attsom
Med bosätt-stycket.enligt förstai SverigebosattSökande ska vara

försäk-allmänhar i lagenbegreppetbetydelsedenning omsomavses
l4.6.l.avsnittkommenterats iinnebär harVad detring. närmare

beviljandeinnebärSverige detinvandrar tilldeFör att uppe-avsom
reglerförsäkringskassan.inskrivning i Dessatillhållstillstånd rättger

1998/99:1 19förslag ienligt regeringensnärvarandeförgäller prop.men
Äldreför-ändras.personkrets kommer deSocialförsäkringens attom

bli bosätt-förslagetprinciperna ienligtkommersörjningsstödet en
pensio-tillbostadstilläggetförmån påningsbaserad sätt somsamma

närer.
bestämmelseruppehållstillstånd enligttillPrövningen görsrättenav

1989:547.utlänningsförordningen1989:529 ochutlänningslagenina
sökan-emellertid inte prövningnågoninbegriperprövningenDen av

Sverige.möjligheter försörja sig idens att
regler.särskilda Degällerochmedborgare EESinom EUFör grun-

Dengemenskapen.inom rät-förtill fri rörlighetdas på rätten personer
reglernaEG-rättsligayrkesaktiva. Degäller också de inte ärten som

utlänningsförordningen. Enkap. §har kommit till uttryck i 3 5 pen-a
innebärvilketEES-tillståndkallatbeviljas såsionerad arbetstagare ett

under tidenTillståndet kanSverige fem år.till uppehållstillstånd iirätt
denTillståndet förutsätterförnyas. attoch efter utgångenomprövas
förtillräckligpensioneller hon harsökande kan han ärVisa att somen
forgällerden nivåhar bestämtuppehälle i RegeringenSverige. att som

ochfolkpensiontryggadförsörjningen är motsvarasatt att pen-avanse
förordnings-regeringensbostadskostnadersionstillskott täcktasamt
beroendeblidärmed intekommer1992:8. EES-medborgaremotiv av
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äldreförsörjningsstöd eftersom de måste visa har försörjningde sinatt
tryggad på nivå minst äldreförsörjningsstödet.motsvararen som

Motsvarande bestämmelser gäller för anhörigas möjligheteräven att
beviljas uppehållstillstånd i Sverige. de fall beviljatI utlänning efteren
uppehållstillstånd försörjainte kan ellersig saknar medel för sittannars
uppehälle kan uppehållstillståndet återkallas enligt utlänningsförord-
ningen.

Äldreförsörjningsstödet form socialbidrag vilket i sig inne-är en av
bär den inte vistas i Sverige inte har till stödet. deAvatt rätt när-som

skäl anförts i kan ifråga-avsnitt l4.4.3 den principen förmare som nu
varande äldre inte upprätthållas fullt stödet ochDen beviljatsut. som

under tolvmånaders period vistas utomlands underattsom en avser mer
sammanlagt månader ska därför anmäla detta till försäkringskas-än tre

har reglerats andraDetta i stycket. Därmed äldreförsörj-kommersan.
ningsstödets karaktär bosättningsbaserad förmån förstärkas.attsom en

fallde utlandsvistelsenI blivit längre och stöd ändå lämnats blir motta-
återbetalningspliktig för det felaktigt enligtuppburna beloppetgaren

14

6 §
bestämmelsenI antal förutsättningar innebär äldre-ett attanges som

försörjningsstöd inte kan lämnas.
Enligt första punkten kan inte den valt före 65pensionatt ta utsom

års dagen och har förhållandevis låg denpension kompenserasom en
lägre pensionen med äldreförsörjningsstöd.

hellerInte ska den valt del kompenseraspensionenatt ta utsom av
för detta den del tagits så låg den enskilde andraärut att utanom som
försörjningsmöjligheter skulle kunna bli berättigade till äldreförsörj-
ningsstöd vilket framgår andra punkten.av

Tredje punkten innebär kompensation ska kunna erhållas iinteatt
de fall den enskilde inte fullgjort sin avgiftsskyldighet för tillrätt pen-
sion vilket innebär denpensionsrätten obefintlig eller lägreär änatt

skulle varit.annars
De pensioner enligt lagen 1998:674 inkomstgrundad ål-som om

derspension kan förtidi och partiellt inkomstpension 5 kaptas ut är
§, tilläggspension1 6 kap § och1 premiepension 9 kap §.l Garan-

tipension kan dock aldrig före lagen65 års månaden 3 kap §ltas ut
1998:674 garantipension varför den bestämmel-inte omfattasom av

däremot kanMen garantipensionen fall partiellt enligti vissa tas utsen.
3 kap. 7och 8 lagen garantipension jmfr 1997/982152om prop. av-
snitt 7.5. Konstruktionen för denna dockpartiella garantipension är
sådan det inte bedöms behövas särskilt för dessaundantag situa-att ett
tioner i lagen äldreförsörjningsstöd.om
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lagentillansluterundantagenprincipiella utformningDen av
särskilttillgällervadtillbostadstillägg pensionärer rätt1994:308 om

fjärdeparagrafsnyssnämndaBegränsning ibostadstillägg enligt 7
pensionssystemetnuvarandedetför de enligtstycke uttryck att somger

tillmöjlighetharmånaden intefrån årstidigare 65kan pension änta ut
gällerbegränsningbostadstillägg. Sammasärskiltkompensation genom

sinfullgjorteller intedel pensionendemför uttar somavsom
full-ickebostadstillägg. Attsärskilttillifrågaavgiftsbetalning rättom

förocksågällerförmånerandratillavgiftsbetalning begränsargjord rätt
garantipension.lagenjämför kap 3 §3garantipensionen om

§7
nivåäldreförsörjningsstödetsbestämmelserinnehållerParagrafen om

och innehåll.
skaenskildedengäller förnivådenstycket attFörsta somanger
destycketförsörjning. Andragrundläggandetillförsälcrad angerenvara

bostads-behandlaroch tredje stycketstödetingår ibehovsposter som
äldreförsörjningsstödet.delkostnaderna inte är avensom

andraÄldreförsörjningsstödet liktinkomstgrundad förmåninteär en
bedömningenVidstöd.behovsprövatsocialförsäkringsförmåner utan

behovenskilde idenalltid ifrågasättasdärför ärtill stöd skarätt omav
de kost-någonbehövsstöddetstöd och motsvarar avsomomav

enskildesdenstycket. Därefter skaandrainadsposter egnaangessom
formikonstaterade behovdettatillgodosesjälvförutsättningar att av

beaktas.tillgångarochinkomsterpension, egna
förkrävsvadska denför stödetnivångällerdet motsvaraNär som

Socialbidragetpå gör.försörjninggrundläggande sättsamma somen
haräldreför vissaskälig levnadsnivåskaför vadNivån envarasom

beroendedetillhänsynmedutformats är permanentdock att avsom
tidsperiodalltför kort utanunder intestödet detkommer att envara

vadlevnadsnivåskäligtill försörjning. Begreppetmöjligheter annan
kapitel 11.behandlats iharverksamhetersocialtjänstensgäller närmare

vadförbestämd nivådock någonSocialtjänstlagen innehåller inte som
kost-och deriksnorrnenlevnadsnivå förutomskäligska motsvara en

bostadstillägglageninnehållernadsposter ingår den. Däremoti omsom
skadenvadintelevnadsnivånskäliganivåbestärrming för den menen

bestämmelsertvå lagars ärdessasammanvägningEn na-motsvara. av
stödutformaäldreförsörjningsstödet etteftersom syftet med ärturlig att
detinförandetvidMotiveringenförsörjning.för grundläggande aven

social-bliskulleäldre inteockså desärskilda bostadstillägget attvar
meddärförbestämdesNivånhyror.följd högabidragsberoende till av

levnadsnivå iskäligkundefrån vadutgångspunkt anses vara ensom
socialbidragssammanhang.

15 19-1630Socialtjänst...,deIA
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Det därför naturligt fastställaär nivå för denatt skäliga lev-samma
nadsnivån avseende äldreförsörjningsstödet den gäller försom som
bostadstillägget för pensionärer. Nivåbestämningen innebär äldre-att
försörjningsstödet aldrig kan lämnas med högre belopp den delän av
prisbasbeloppet lagensom anger.

Begreppet skälig levnadsnivå står också för visst innehåll. Deett
därvid ingår i äldreförsörjningsstödetposter har andraangivits isom

stycket. Genom i lagen vad stödet ska täcka bliratt sambandet tillange
Socialbidraget tydligt eftersom i allt väsentligt desammaposterna är

de ingår i Socialbidraget enligt nuvarande 6 b § socialtjänst-som som
lagen. i lagenAtt precisera kostnadspostema bedöms underlätta försäk-
ringskassomas Äld-hantering den individuella behovsbedömningen.av
reförsörjningsstöd kan således aldrig lämnas för andra levnadskostna-
der de i paragrafen.än som anges

Om äldre i behov ekonomiskt bidragär för kunna betala sinaattav
bostadskostnader ska prövningen till bidrag ske enligt lagenrättenav

bostadstillägg till pensionärer. Det innebär de äldre får äld-attom som
reförsörjningsstöd kommer få bostadstillägg och särskilt bostads-att
tillägg så den skäliga bostadsstandarden blir densamma för dessaatt
äldre för andra äldre i Sverige med låg pension och höga bostads-som
kostnader. Samordningen med bestämmelserna för bostadstillägg till
pensionärer innebär också försäkringskassan kan använda sig deatt av
regler tillämpas anpassning till för beräkningutan systemsom nu nya

bostadskostnader Riksförsäkringsverket har utfärdat föreskrifteretc.av
RFFS 1998:9 beräkning bostadskostnader. Jämför författ-om av
ningskommentaren till ändringarna lageni bostadstillägg tillom pen-
sionärer nedan.

8 §
Paragrafen innehåller bestämmelser förrnögenhetstillgångar ochom
deras inverkan på till äldreförsörjningsstöd. Beräkningenrätten för-av
mögenhetstillgångama ska grundas depå skatterättsliga reglerna enligt
lagen 1997:323 statlig förmögenhetsskatt. förhållandeI till deom nu-
varande reglerna för förmögenhetens påverkan på bostadstillägget till
pensionärer detta restriktiv bedömningär eftersom lagen inteen mer
innehåller någon avtrappningsregel.

Gränserna för det sparkapital den äldre kan förfoga medöversom
bibehållet äldreförsörjningsstöd anknyter till den förnivå gällersom
minskningen bostadstillägget med hänsyn till förmögenhet. Vidav
förmögenhetsberäkningen ska bortses från värdet privatbostadsfas-av
tighet eller bostadsrätt sökandens pennanentbostad.ärsom

Avkastning förmögenhet ska också beaktas utifrån den skatte-av
rättsliga bestämningen sker i inkomstslaget kapital. skatte-Densom
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äld-denanspråk fördärmed ikommerkapitalinkomstenpliktiga tasatt
ochinkomstermed andratillsammansdenoch inteförsörjning omres

förutsattäldreförsörjningsstöd lämnas atttillräcklig kanpensioner är
först konstaterats.stödbehov av

kapitalin-påbelöperskattdenuppmärksammasbörDet att som
inkomsten.fråndraskomsten måste av

äldreförsörjningsstödutbetalningAnsökan och m.m.av

9 §
äldreförsörj-ansökanförgällerde kravreglerasparagrafenI omsom

ningsstöd.
ansökanpåformella kravendeinnehållerstycketandraochFörsta

informationrelevantinnehålla alla samtden skainnebär varaattsom
förekommandesökanden och iochhederundertecknad på samvete av

make.fall dennesäven
personligenförsäkringskassantillinlämnasska ocksåAnsökan en-

kontrolleraha möjlighet sö-skakassan attförstycket attligt tredje att
Är enligtochsjukäldreidentifiera sig. denoch kani Sverigekanden är

försäk-börpersonligenansökaninlämnaoförmögenläkarintyg att
påkravhembesök. Ettdettalösaringskassan kunna t.ex. genomgenom

eftersomhandläggningeffektivareinnebärinställelse ävenpersonlig en
fullständig. Dess-ansökankonstateraskan ärtillfälle attdet vid samma

förkräveransökanförstå vadfå hjälpdåsökandeden attkanutom
uppgifter.

enskildefall dendekrav uppställs idereglerarstycketFjärde som
till försäkringskassan.ansökansinlämna inkanälv inte

§10
äldreförsörj-utbetalningbestämmelserinnehållerParagrafen avom

ningsstödet.
tillendastochstycketförstaenligtutbetalas månadsvisskaStödet

det den-utomlandsvistas ärpensionsberättigade. Omden mottagaren
landet.detiordna utbetalningenatteget ansvarnes

månadfrån denförststöd lämnasstycket reglerasandraI somatt
medger intebehovsprövad förmånStödets karaktäransökan gjorts. av

föreliggerskälsärskildaOmlämnats.tid ansökanutbetalning för innan
förut-Under vissamånad.förbeviljas retroaktivtdock stödetkan en

försörjningsstödbehoväldre hanämligen denkansättningar ett somav
enskilde lånathar denOftastpåtillgodosetthan sätt.annat pengarett

iutgårsocialtjänstlagenenligtBiståndförsörjning.för klara sinatt
Sådanfall.i vissaundantagför skulder görsinteprincip även un-om
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dantagssituationer bör lagen äldreförsörjningsstöd inkludera.även om
Särskilda skäl innebär det endast fråga undantagssituationeräratt om

enbartoch då för månad retroaktivt.en
Äldreförsörjningsstöd kan inte behovsprövad förmån utgåsom en

efter den berättigade avlidit.att
Enligt äldreförsörjningsstödettredje stycket kan betalas underut

tolv sammanhängande månader med belopp under förutsättningsamma
personliga ellerinte ekonomiska förutsättningar änd-att mottagarens

rats.

11 §
Under vissa speciella omständigheter kan stödet betalas tillut annan
enligt denna paragraf. allmän försäkring 16 kap. § inne-Lagen 12om
håller bestämmelse vilken vilka fall dennai angivits inärmare un-en

Ålderdomssvaghet,dantagssituation ochkan bli aktuellt. sjuklighet
långvarigt missbruk beroendeframkallande bestäm-medel iav anges
melsen. utbetalningarBestämmelsen också tillämplig vad gällerär av
bostadstillägg Ovannämnda för-till enligt i den lagen.pensionärer 15 §
hållanden bestämmelse med innebördmotiverar även avse-en samma

be-ende äldreförsörjningsstödet. det krävs synnerliga skäl enligtMen
stämmelsen eftersom utbetalningen ske socialnämnden.ska till

12 §
Enligt paragrafen den bidragsberättigade försälrings-skyldig tillär att
kassan anmäla sådana omständigheter innebär behovet stö-attsom av
det ändras eller minskar.

Fullgörs denna skyldighet kan den enskilde bli återbetalnings-inte
skyldig medför det belopp felaktigt Bestämmelsermottagits. mot-som
svarande innebörd finns lagen allmän försäkring 20 kap.iäven om

§ och lagen till4 bostadstillägg pensionärer 13 §.om

13 §
Bestämmelsen möjliggör för försäkringskassan erhålla vissaatt per-
sonliga ekonomiska uppgifter från penningförval-banker och andra

Äventande inrättningar betydelse för till stödet.är rätten omsom av
någon begränsning uppgiftshämtandet införts lagen ska deninte iav

fallinte rutinmässigt tillämpas kassan. Avsikten istället i vissaär attav
får möjligheten ifrågasättas.nyttjas den enskildes uppgifter kanom

bakgrund den enskilde lämnar uppgifter heder ochMot sinaattav
ska dock möjligheten användas restriktivt.samvete
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Återbetalning

14 §
äldreför-paragraf innehåller återbetalningDenna bestämmelser avom

andra soci-gäller försörjningsstödet. Bestämmelsen densammaär som
allmän försäkringalförsäkringsförmåner enligt kap. lagen20 4 § om

och lagen bostadstillägg till13 § pensionärer.om

Överklagande m.m.

§15
fattaförsäkringskassa behörigvilkenBestämmelsen är attsomanger

utformadäldreförsörjningsstöd. Bestämmelsenbeslut enskildas ärom
hargäller idag. Regeringenutgångspunkt från de reglermed som

personkretstill riksdagen Socialförsäkringensemellertid förslagi ett om
till försäk-föreslagit nuvarande anknytningprop. 1998/992119 att

istället ska ifrån vilkenupphöra och berättigandet utgåringskassan ska
Äldreförsörjningsstödet därmed blikommerförmån det är.typ enav

och enligttill stödet bedömasbosättningsbaserad förmån rätten att
dessa bestämmelser.

16 §
bestämmelser för ändring ochomprövning,Paragrafen innehåller över-

beslut enligt lagen. Bestämmelsen in-försäkringskassansklagande av
förför äldreförsörjningsstödetgällaskanebär regleratt somsamma

aldrigsocialförsäkringsförmåner. Enligt dessa bestämmelser kanandra
enskildes nackdel. 1998/99: 19den Enligt ltillomprövning göras prop.en

kommerpersonkrets bestämmelse intedennasocialförsäkringensom
förändras.att

Övriga bestämmelser m.m.

17 §
vidska gällaförutsättningarBestämmelsen reglerar antal olikaett som

gällertillämpningen lagen äldreförsörjningsstöd. De samman-av om
ned-ellerträffande förmåner, tillsyn, provisoriska beslut, indragningav

överlåtelseochsättning stödet, preskription, förbud utmätningmotav
uppgiftsskyldighet.ersättning, utredningsåtgärder ochav

äldreförsörjningsstödet påEftersom bestämmelserna ska gälla för
paragrafensocialförsälcringsfönnånema hänvisas iförsättsamma som

till motsvarande bestämmelser lagen allmän försälqing.i om
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Ikraftträdandebestämmelser

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft vid tidpunkt fö-samma som
reslås för den övergångsvisa garantipensionen och de föreslagna änd-
ringarna lageni bostadstillägg till pensionärer.om

16.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:308 bostadstillägg till pensionärerom

1 §
Förutom redaktionell ändring har femte punkt förstai stycketen en ny
tillförts paragrafen. Den innebär de uppbär äldreförsörjnings-att som
stöd enligt den föreslagna lagen äldreförsörjningsstöd skaävenom vara
berättigade till bostadstillägg och särskilt bostadstillägg enligt lagen.
Redan idag har de berättigade till kvotdelsberäknadär pensionsom en

till bostadstillägg enligträtt lagen. Det har dock inte gällt dem utansom
pensionsrätt varit beroende socialbidrag för sin försörjning. äldreDeav

med det föreslagna äldreförsörjningsstödet för levnadskostnadersom
i behov ekonomisktäven bidragär för bostadskostnadema ska få detav

behovet tillgodosett till bostadstillägg ochrätt särskilt bostads-genom
tillägg enligt lagen.

5 §
Paragrafen innehåller bestämmelser reglerar pensionärens tillrättsom
bostadstillägg i förhållande till dennes inkomstförhållanden. Bestäm-
melsen har ändrats på så den nionde punkten iandra stycket fåttsätt att

lydelse. I likhet med Socialbidraget ska inte äldreförsörjnings-en ny
stödet räknas inkomst vid bestämmandet bostadstillägget. Tillsom av
följd detta tillägg i lagen måste nummerordningen på de två följandeav
punkterna ändras.

§7
I paragrafen regleras förutsättningarna för det särskilda bostadstilläg-

Den föreslagna ändringen innebärget. ändrad lydelse den fjärdeen av
punkten i andra stycket. Vid beräkningen den inkomst ligger tillav som
grund för bedömningen till det särskildarätten bostadstillägget skaav

äldreförsörjningsstödetäven medräknas. föreslagnaDen fjärde punkten
därmed nuvarande fjärdeersätter punkt därmed blir den femte ochsom

den därpå följande får nummer sex.
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Ikrafträdandebestämmelser

förslagettidpunktkraft vidLagändringama föreslås träda i somsamma
dentillförfattningskommentarenäldreförsörjningsstöd. Setill lag om

lagen avsnitteti ovan.

sekretesslageniändringFörslaget till lag16.5 om

1001980:

7 kap

4 §
socialtjänstensekretessen inomtillägget gjortsparagrafen har detI att

ärendentillsynsmyndighet iuppgifter hosomfattaräven avsersomen
till änd-förslaget"tillsyn" ioch utvärdering. Begreppetuppföljning

lagligkontrolltilldefinieratsharsocialtjänstlagenringar i att avavse
verk-enskildkommunal ochindividärenden irättssäkerhet ihet och

kvalitetuppfyller påverksamhet de kravsådansamhet och att som
någotdärmed fått"tillsyn" harföreslagna Begreppetden 7i enanges

erforderligtdetDärför har varit görainnebörd tidigare. attänsnävare
sekretessenparagraf sådennasekretessbestämmelsen i atttillägg iett

tillsynsmyndighethosärendensådanakan bibehållas iäven avsersom
verksamhet socialtjänsten.inomutvärderinguppföljning och av

7 §
socialförsälcringsför-sekretessbestämmelsema förreglerarParagrafen

handläggsekonomiska förmånerellerbidragoch andramåner avsom
förstaibörlagen tilläggIförsäkringskassan. görasden allmänna ett

före-denenligtärendenigällerinnebär sekretessstycket ävenattsom
förmå-andraskillnad frånTilläldreförsörjningsstöd.slagna lagen om

frågaitilläggdettabestämmelsen bör görasiinte omnämnssomner
social-stöddettapåäldreförsörjningsstödet karaktären äreftersomom

sekretessskäl saknas föreskrivabidragslikt strängaatt somsammamen
syfte börförtydligandeIför socialtjänstverksamhetema.det gällersom

genomföras.därför ändringen
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16.6 Förslaget till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928:370

Anvisningarna till 19 §

I anvisningspunkten regleras bl.a. Socialbidraget inte skaatt vara en
skattepliktig inkomst. tilläggGenom i första stycket kommerett även
äldreförsörjningsstödet undantas från beskattning.att
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yttrandenSärskilda

CallennoBoelsakkunnigyttrandeSärskilt av

ochbeskrivamöda pålagtförtjänstfullthar på attUtredaren sättett ner
förutsättningarförändradeochutvecklingsocialtjänstensanalysera un-

Uppmärksamhetfunnits.socialtjänstlagen harårder de tjugosnart som
behovutvecklingkommande årensdefrågorocksåhar ägnats avom

verksamhetsområ-angränsandeochsocialtjänstenoch inomresurser
decenniet,framförallt detunderhar,Socialtjänsten senasteden. genom-

ök-kraftigföljdbl.a.Utvecklingenförändringar. ärgått stora enaven
huvudmannaskaps-förändradeåldrar,högaäldre iantaletning av
arbetslöshet. Sam-högmycketsvenska måttmed mättochgränser en

Ävenmarginellt.ökat endastvård ochförhartidigt omsorgresurserna
åter-för vissnärvarande talarsamhällsutvecklingen förmycket i enom

dettorderesursutvecklingbehovs-avseendesåvälhämtning som --
betydandeinförstårframöverkommunernatvivelalltstå attutom

ochkvalitetoch godvård atttillhandahållasvårigheter att omsorg av
samhälls-olikaresursanspråk följerökandedefinansiera som av

frånsvårtområdendet på flerabakgrund attärdennaförändringar. Mot
redovisarJagdela utredarens slutsatser.perspektivkommunaltett

betydelsefulla frågor.särskilti någrauppfattningavvikandedärför

socialbidragslagenochsocialtjänstlagenrättighetsinslag iUtökade

rättighets-utökningförslagutredarensmigJag motsätter avenom
påharUtredarensocialbidragslagen. ettochsocialtjänstlageninslagen i

meningEnligt minlagkonstruktion. ärvalmotiverat sittutförligt sätt av
orsakatharkonstruktionnuvarandeemellertid hävdasvårtdet att att

lag-ibristeroch sådanaverksamheternamissförhållanden iallvarliga
Vidarepåkallad.omedelbartlagändringtillämpningen äratt anseren

följerkonsekvenserfinansiellaochpolitiskapraktiska,dejag somatt
tillliggakunnaanalyserade förotillräckligtutredarens förslag attärav

lagändring.grund för en
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Lagändring efter två årknappt

Om Riksdagen fullföljer utredarens förslag återgår social-i princip
tjänstlagen till den konstruktion med generellt utformad biståndsrätten
lagen hade före 1 januari 1998. Lagens rättighetsinslag utökas genom
bestämmelsen den enskilde har behov stöd och hjälp,att som av ser-
vice, vård, och behandling ska ha till bistånd behoveträttomsorg om
inte kan tillgodoses på föreslagnaDen socialbidragslagensätt.annat
har tydlig rättighetsprofil med relativt hög grad detalj styrning.en en av

Den 1 januari 1998 kommunerna utökat inflytande inomett att,gavs
lagens påverka innehållet i många socialtjänstensgränser, insatser.av
Det gäller delar det ekonomiska biståndet stöd, vård ochsamtav
behandlingsinsatser till bl.a. barn och äldre, funktionshindradeunga,
och till människor med missbruksproblem. De ändrade bestämmelserna

Ävenhar tillämpats under knappt två år. kritik har framförts motnu om
lagens konstruktion så det svårt hävda och, med stöd studier,är att av
belägga kommunerna har misskött sitt utökade på sådantatt ettansvar

radikal och omedelbar lagändringsätt att motiverad.ären

Konsekvenser utökade rättighetsinslagav

Jag utredaren visserligen har lyft och diskuterat denattanser ansvars-
fördelning mellan olika aktörer inbyggd socialtjänstlagen.iärsom
Enligt min mening har utredaren emellertid inte grundligt analyserat
och beaktat bl.a. politiska, professionella och finansiella konsekvenser

den lagkonstruktion föreslås.av som
Det svårt precisera innehållet i sociala fömiåner ochär att göraatt

dem rättsligt utkrävbara. förhållandeDetta gäller synnerheti tjänster av
olika slag. liggerDet i den sociala lagstiftningens karaktär detatt var-
ken möjligt eller eftersträvansvärt i förväg detaljär precisera iatt av-
gränsade målgrupper för, och innehåll de sociala förmåner som
människor under vissa förutsättningar skall kunna tillhandahålla. På så

blir rättighetsbestämmelse detsätt på sociala nödvän-området meden
dighet sådan konstruktionNär förenas med begreppet skäligvag. en
levnadsnivå allmän för fastställa hjälpens omfattningattsom en norm
och kvalitet för den enskilde anföra förvaltningsbesvärrättsamt atten
hos domstol, blir konsekvensen lagstiftaren i överlämnar tillprincipatt
domstolarna praxis lagen innehåll. förslagUtredarens fåratt genom ge
således betydande praktiska och principiella konsekvenser.

Förslaget för utvecklingen tillbaka till det för s.k. skälighets-system
justis hos domstol under 15 års tid ledde till kritik från bl.a.änsom mer
kommunerna och Kommunförbundet. Domstolama får utökaden
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skulledettasociala tjänster,befogenhet bestämma nivån på ävenatt om
socialtjänstlagenbedömningar. Attstrid med kommunernasstå i egna

denbl.a.stöd förtydligtockså skall tjänautformningsin ettsomgenom
därvid påkommerpolitiska institutionernaprofessionen och desociala

förslaget kommu-perspektiv begränsarfinansielltundantag. Från ett
kostnadsutveckling.socialtjänstenskontrolleramöjligheter attnernas

ochinnehållsocialtjänstensföransvarigaMed domstolarna ytterstsom
finansiellapolitiska ochvidare det ansvaret attomfattning kommer vara

åtskilt.
domstoliutredaren till prövningenRättssäkerheten knyts genomav

förstärks.ochbehållsramlagskaraktärenförvaltningsbesvär trots att
rättssäkerhetsbegreppet.kämfråga itillämpningenFörutsebarhet i är en

försvåraslagenhar tolkaför allaförutsebarhetsådanEn att genomsom
med för-rättssäkerhetförslaget blirMedförslag. synonymtutredarens

vad isaknas frågaavgörande iochvaltningsbesvär somomnyanser
tillämp-samtligarättssäker ordning påbyggeravseenderättsligt upp en

ningsnivåer.
medförordar jagkommunföreträdare ett systemSom annanensom,

profession,politik ochjuridik, störrebalanspunkt mellan ett ansvarger
vid lag-såvälläggasistnämnda. Genom störretill de två att ett ansvar,

ochansvarigapolitisktefterhand, pågranskning ividtillämpning som
blikunnaalla sidor frågatordeorganisationerprofessionella av en

legitimitet.ochbåde kompetensharbedömda institutioner somav
ochhuvudmannenbådegivetvis ske interntmåstegranskningDenna av

krav påställerhuvudmannen. Ett sådantfrånfristående systemexternt,
patientnämndemastillsynsfunktionen,bl.a.utvecklingkraftfull aven

påkravocksåställertjänsteansvar. Detsocialtjänstensverksamhet och
lokalt.nationelltinstitutionerna,politiskt ansvarigade som

förvaltningsbesvärförenade medrättighetsinslagUtökade avses
människorstillgodoseenda framkomligadenutredaren vägen attsom

ställning inomstärka derasochbistånd från socialtjänstenbehov attav
grundligtutredaren intefinner det anmärkningsvärtdensamma. Jag att

mål.möjliga dettaandra nåhar övervägt vägar att

självstyrelsekommunalEuropakonventionen om

inkor-självstyrelsekommunalEuropakonventionenSedan 1989 är om
kon-enligtförståssjälvstyrelsekommunalMedsvenskporerad i rätt.

möjlighet inomochartikel bl.a. kommunernas atttredjeventionens rätt
angelägen-offentligadedelväsentligreglera och skötalagen aven

intresse.befolkningensden lokalaoch iheterna på eget ansvar
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De bestämmelser konventioneni aktualiseras detnärmast närsom
gäller rättighetslagstiftning i Sverige med kommunerna huvudmän,som

artikel 4 den kommunalaär självstyrelsens omfattning, artikel 9om om
kommunernas ekonomiska och artikel ll rättsskyddet förresurser om
den kommunala självstyrelsen. bestämmelsernaAv framgår deatt
befogenheter kommunerna skall fullständiga och oin-som ges vara
skränkta art.4, kommunernas ekonomiska skallatt motsvararesurser
de uppgifter tilldelats dem i grundlag och lag ait.9 och attsom annan
kommunerna skall ha anlita judiciellt förfarande förrätt att ett att
säkerställa fritt utövande sina befogenheter och respekt för deett av
principer kommunal självstyrelse finns fastlagda grundlageniom som
eller den nationella lagstiftningen art.l l.

Enligt min mening finns det flera skäl talar for förslaget inteattsom
förenligt med Europakonventionensär grundsyn och bestämmelser. Jag

inte utredaren har gjort den självständiga analys lagför-attanser av
slagets förenlighet med konventionen borde kunna erfordras isom
sammanhanget.

Domstolarnas roll

Jag mig utredarens förslag alla beslut individärendenmotsätter iatt
inom socialtjänsten skall kunna överklagas förvaltningsbesvär.genom
Med förvaltningsbesvär överklagningsväg inom socialtjänstensom ges
domstolarna befogenhet kontrollera såväl beslutens laglighetatt som
dess lämplighet. Domstolen kan också beslutet medersätta ett annat

den bättre. I internationellt perspektiv denna vidaett ärsom anser vara
befogenhet för förvaltningsdomstolama unik och den ifrågasätts inom
den författningspolitiska debatten i Sverige.

denAtt svenska ordningen avviker från andra länders i sig inteär en
tillräcklig argumentation förvaltningsbesvär socialrätten.inom Jagmot
ifrågasätter förvaltningsbesvär överklagningsmöjlighet inom social-som
tjänsten från huvudsaki två utgångspunkter. ansluter tillDen sigena
den diskussion förs i 1999 års från Demokratiråd:SNSrapport attsom
domstolar kontrollera med särskild politisk legitimitet,sätts att organ

regeringen och kommunstyrelser, kan från demokratisk synpunktt.ex.
ifrågasättas. lagstiftningenOm oprecis och lämnar betydandeär ett
tolkningsutrymme åt beslutsfattarna, vilket pragmatiska skäl falletärav
med den sociala lagstiftningen, läggs delar det politiska ansvaretav

på domstolarna. likhetöver I med den refererade författarerapportens
jag detta politiska skall åvila politisktatt ansvarigaanser ansvar

institutioner, inte oberoende domstolar.
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social-bakgrund hurjag,andra utgångspunktMin motär att av
ifrågasätterutvecklas,ochbedrivsverksamheter dagitjänstens om

människorsprövningändamålsenligmedgerförvaltningsbesväret aven
besluts lämp-prövningensituationer. Genom ettklagomål olikai av

rättslig prövning, görenbartdomstolarna inte utanlighet sam-gör en
för-politisktochprofessionelltbeslutetbedömningtidigt äromen

fackkunskaperbådeförutsättervidsträckt prövningsådansvarbart. En
finnskompetenssådansjälvklartoch det intelokalkännedom attoch är

äldreomsorgen,främstverksamheter,fleraVidare kräverdomstolarna.i
medförenagårslag inteolika attförändringarkontinuerligt ensomav

för-biståndsbeslut. Utandomstol attöverprövning iändamålsenlig av
detkansituationer,biståndsbeslut i vissadomstolskontrollenringa av

skerlivssituationmänniskasavgöranden kringmångakonstateras att en
sådana situa-Isocialtjänsten.inomsituationervardagligainformellt i

komplet-behövaskulleotillräcklig ochdomstolskontrollentioner är
granskningsinstrument.med andrateras

hadeförutsättningslöst prövatpå sättutredarenönskar ettJag att
lag-mellanåtskillnaddärbesvärsordning görsförförutsättningarna en

tillbegränsas prövadomstolsprövningen attlämplighet. Attlighet och
deninnebärarättsregel behöver inte attnågonstriderbeslut motettom

politiskautifrånlämplighetBeslutetsåsidosätts.rättssäkerhetenskildes
huvud-frånandra,kunnaböraspekter prövasprofessionellaoch av

fristående, instanser.mannen

tandvårdskostnadertillSocialbidrag

människormångaharbestämmelsertandvårdsreformensGenom nya
tandvård. Förbehovtillgodose sinasvårtinkomstermed lägre att av

social-kantandvård på sätterforderligbekosta annatkaninteden som
tand-uppfattningutredarens attdelarändamål.detta Jagutgå förbidrag

för-omfattasbordemedicinska ettdeliktbehovvård avär ett som
dettafullföljthabordeutredarendärförsäkringsskydd. Jag attanser

syftetmedtandvårdsreformenföreslagitoch översyn avenresonemang
högaförskyddskapa mottandvårdsförsäkringens ettinomatt ram

inkomster.med lågaförtandvårdskostnader grupper

socialbidragskostnadernaförstatligtutökatEtt ansvar

förbör störreförslag ettutredarens tastödjer statenJag att ansvar
slutsatsendockmig attfinansiering. Jag motsättersocialbidragets en
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lösning där och kommunsektom delar finansieringenstaten kaninte
förordas.

Utredarens slutsats bör för finansie-att staten ta ett större ansvar
ringen Socialbidraget lika välkommenär logisk. detSomav som
påpekas i utredningen förslaget naturligär följd bl.a.en av en mer
detaljerad lagreglering, det starka samband finns mellan det stat-som
liga trygghetssystemet och kommunernas socialbidragskostnader samt
socialbidragskostnademas känslighet för konjunktursvängningar.

Utredaren för fram alternativa öka det statligatre sätt att ansvaret.
detNär gäller alternativet delad finansiering dras slutsatsen nack-att

delarna Ävenöverskuggar de fördelar sannolikt föreligger. detsom om
finns uppenbara nackdelar med delad finansiering jag det äratten anser

avgörande betydelse och kommunsektom med dennaatt statenav
lösning förtar socialbidragetsett funktiongemensamt attansvar som

stödforrn vid tillfälliga ekonomiska svårigheter och delar på riskenen
för kostnadsutveckling.en ogynnsam

Särskilt yttrande sakkunnig Eivy Häggströmav

Avsaknad analysav

Socialtjänstutredningen har deni del gäller Socialbidraget foku-som
på kommunernas kostnader för bidragetserat att ökat kraftigt under

1990 talet. Utredningen lägger huvudförklaringen på de ökade kost-
naderna på det försämrade arbetsmarknadsläget i kombination med
bl.a. skärpningar villkoren för omfattas andra trygghetssystem.attav av
De utredningen framhåller långvarigt socialbidrags-grupper som som
beroende ungdomar, invandrareär och ensamstående föräldrar med
låga inkomster. Utredningen det finns inte obetydligattanser en grupp
arbetslösa i viss mening faller mellan arbetsförmedlingen ochsom
socialtjänsten. De arbetssökandeär arbetsförmedlingenmen om anser

de inte fönnedlingsbara får deatt är ingen eller begränsad service.
Arbetsmarknadens krav på arbetskraften ökar och utredaren befarar att

till arbetsmarknadspolitikennär minskar så går det överresurserna ut
står längst från arbetsmarknaden.personer som

Jag frågan ska haatt för olikamenar ansvaretom vem som grupper
gammalt problem.är Var slutar försäkringskassansettav personer

för rehabilitering och arbetsförmedlingens vidtaransvar var ansvar
Var går for socialbyrånsgränsen huvudansvar och ska huvud-när

och därmed indirekt försörjning,ansvaret, åvila arbetsför-personens
medlingen. hållerJag med utredaren arbetsförmedlingen, iattom
samarbete med andra, bör arbeta med långt frånäven stårpersoner som
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huranalysdetdock närmarearbetsmarknaden. Jag utanatt avenanser
utgåmeningsfulltinte attsocialbidragstagare ärär sammansattgruppen

förarbetsförmedlingensinnebärmodellgenerellfrån ansvarsomen
dettaanalystillräcklig storakonstaterarJagdessa att avenpersoner.

utredningen.saknas iproblemoch svåra
ställningdet gårhellerinte tajag attanalyssådan attUtan anseren

ökadearbetsförrnedlingsnämndemasidétill utredarens ansvar.om
inomangelägenhetstatligförbliArbetsmarknadspolitiken bör varsen

öka.inflytandet kandet lokalaområde
ochsocialbidragstagareanalys ansvars-Utan närmare gruppenaven

idénhellerkan inteoch aktörerorganisationermellanfördelningen om
arbetshandikappadeinteför ärlönesubvention mensompersoneren

arbetsmarknadendenarbete påfinna öppnasvårigheterhar attstora
sådanfinansieringenberörthar inteUtredningengenomföras. av en

subvention.
mellansamarbeteanhängarejagvill betona ärJag att avvarmen

institutionerandraocharbetsförmedlingförsäkringskassa,kommun,
börsamarbetetdetproblemområden ochdefinierade attklartkring

öka.kunna

arbetsmarknadspolitiskadeltagande ividersättningenDen lägsta
åtgärder

minskasskulle kunnaSocialbidragetbedömningenUtredaren att omgör
arbetsmark-deltar itill denkr103f.n.utbildningsbidraget ensom

arbetslöshetsersättningtillberättigadåtgärdnadspolitisk attutan vara
Utreda-prioritet.höjning har högsådanUtredarenhöjdes. att enanser

höj-sådanfinansieringnågonföreslagitemellertid intehar enavren
Utgifts-påmiljarder krtill 1,1beräknasför år 1999 kanning, som

gårdet inte att taJagarbetsliv.Arbetsmarknad och attområde 14 anser
hurstorleksordningi dennaofinansierad reformtillställning ange-en

reformenlägen än är.

sakkunnigayttrandeSärskilt av

ochRönn-DiczfalusyAgneta
GustafssonCharlotta

social-rörandefrågorvissahaft uppdraghar iUtredaren överatt se
uppdragettillBakgrunden äruppgifter.socialtjänstensochtjänstlagen

prop.lades 1997socialtjänstenpropositionbl.a. den somom
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1996/97:124 och byggde på förslag från Socialtjänstkommitténsom
1994. Utredaren har bl.a. haft i uppdrag hur Socialbidragetövervägaatt
och övriga trygghetssystem bättre ska kunna samverka, analyseraatt
socialtjänstlagens struktur och konstruktion, analysera principernaatt
för socialtjänstens finansiering, lämna förslag rörande hur social-att
tjänsten kan förändras för bättre bistå vid tillfälligaatt sociala eller
ekonomiska problem lämna förslagsamt rörande formernaatt för
tillsynen socialtjänsten.av

Vi tycker utredaren på flera områdenatt har gjort förtjänstfullten
arbete. Det gäller bl.a. genomgången socialtjänstens utvecklingav se-
dan socialtjänstlagens tillkomst, liksom den diskussion förs isom
betänkandet det gäller statlignär styrning socialtjänsten avväg-samtav
ningen mellan individens rättigheter och andra krav. Utredaren för ock-
så intressanta problemen det gäller lagstiftningennärresonemang om

äldreomsorgen.rör På några områden vi dock problemvissasom ser
med betänkandet och utredarens förslag.

Vi analyserna sambandenatt mellan socialbidrag ochanser av
övriga trygghetssystem bristfälliga. Det hadeär varit mycket värdefullt

utredaren, studera demutöver faktiskt haft socialbidrag,attom som
också hade gjort analyser hur individer mellant.ex. sig de olikarörav

och de situationersystemen, där utformning kansystemensav antas
bidra till förstärka eller försvagaatt viss utveckling. Med utgångs-en
punkt från sådan analys hade sannolikt betydligt intressantareen en
diskussion kunnat föras i betänkandet hur sambanden mellan deom
statliga transfereringssystemen och socialbidragen skulle kunna förbätt-

Utredaren har utifrån de analyser gjorts, redovisat antalras. ettnu, som
statiska förändringar i transfereringssystemen utredaren bedömersom
behövs för minska behovet socialbidrag.att handlarDet bl.a.av om
utökade studiemedel för studerande med barn, höjd lägsta ersättning
vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, höjda bostadsbidrag
för barnfamiljer och lönesubventioner för långvarigt socialbidrags-nya
beroende. Det dessutom frågaär åtgärder medför utgifts-storaom som
ökningar för och den offentliga sektornstaten helhet. Vi attsom anser
utredningens bedömningar behoven dessa åtgärder också bordeav av
ha föranlett diskussion finansieringen. Vidare saknas falli vissaen om
kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser åtgärderna. Detta gäl-av
ler förslaget lönesubvention,t.ex. där det saknas såväl be-om en en
dömning målgruppens omfattningen analys riskerna förav som en av
undanträngning ordinarie arbetstillfällen och för den enskildeav att
därmed aldrig får reguljärt arbete på denett ordinarie arbetsmarknaden.

I utredarens uppdrag har också ingått analysera eventuella behovatt
förändra principerna föratt socialtjänstens finansiering, utifrån be-av

hovet få till stånd långsiktigatt stabilitet i påav en mer resurserna
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vipunktdenna utre-omsorgsområden. På attallasocialtjänstens anser
vilkadelsdiskussioningåendebetydligtförtbordedaren ommeren
bl.a.delar,olikasocialtjänstensställs föranpassningkrav påyttre som

kommu-möjligheterreellavilkaoch delsstorlek,relativautifrån deras
klaraförolika delarnadei attomprioriteringarhar göraattnerna

tillgängligadeochsocialtjänstlageniambitionsnivånmellanbalansen
skullelösning attutredarens slutsatsdelar inteVi att varaenresurserna.

bl.a.socialbidragen,förkostnadernadelar påoch kommunernastaten
kommunalasamladede4 %endastdessadet skälet utgöratt ca avav

kost-delharsocialtjänsten störreAndra delarkostnaderna. avsomav
sådantår. Ettloppet någraunderbetydligtockså varierakannaderna av

förprincipnuvarandeförenligt medhellerskulle intedelat varaansvar
ochverksamhetsansvarnämligensektorer,mellanansvarsfördelning att

generellaprincipen stats-följas åt. Genomskallñnansieringsansvar om
godaidagredanstatsmakternaharfastställs årligen,storlekbidrag, vars

samhällsekonomi,mellan främstavvägningmöjligheter göraatt en
skallstatsbidragenkravverksamhetensoch närkommunal ekonomi

mångaframhållits istatsbidrag harriktademedNackdelarnafastställas.
sammanhang.

delsvisocialbidragen attregleringengällerdetNär anserav
delsochlag attsocialbidragen i ärför läggamotiven svaga,att en egen

reglerårstill 1997åteiregleringföreslåprincipibetänkligtdet är att en
besvärs-frågaomfatta och ikansocialbidragetvadgällerdet omnär

deutvärderingnågongjortinteharUtredarenordningen. reg-nyaav
grundproblemtill olikalettdessa typervisarlema, gersomatt avsom

återreglering.för en
regleringenoch isocialtjänstlageniförändringarnaförslagna avDe

karaktärstarkarefårlagstiftningen ännuinnebärsocialbidragen att en
utvidgatillförslagenblandgäller atträttighetslagstiftning. Det annatav

behovandratandvårdakuttandvård samtförtill bidrag utöverrätten
enskildedenochrättighetsregleringengenerella attdenocksåmen

Vilevnadsnivå. attskäligtillförsälcrasskallgenomgående menaren
tvek-vilket ärför kommunerna,åtagandenökadeinnebärförslagdessa

Förslagenkommittédirektiven.generellatill dehänsynmedi sigsamt
analyseringåendebetydligtföranlettallt haframförborde dock avmer

ekonomin.kommunaladenförbl.a.konsekvenserna,
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