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lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga
1 990: 5 2

LYHS

lag om yrkesverksamhet
område 1998:531

KPI

konsumentprisindex

på hälso-

och sjukvårdens
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sjuksköterska
enl.

med särskilt

medicinskt

mdkr

miljarder

mkr

miljoner

OECD

Organisation

kronor
kronor
for Economic

co-operation

Development
PARK

Den parlamentariska

Prop.

proposition

regionkommittén

RFFS

Riksförsäkringsverkets

RRV
RÅ

Riksrevisionsverket

Regeringsrättens

SLUG

Socialstyrelsens

föreskrifter

årsbok
och länsstyrelsemas

utvecklingsgmpp

om tillsyn

SoL

Socialtjänstlagen

1980:620

SoS

Socialstyrelsen

SoU

Socialutskottet

SOU

Statens Offentliga

SOSFS

Utredningar
bostadstillägg till pensionärer
Socialstyrelsens
författningssamling

UVG

utvecklingsgarantin

ÄktB

äktenskapsbalk

SBTP

ansvar

24 § HSL

särskilt

and
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1997 fick

Hösten

socialtjänstlagen,

att se över vissa frågor om
över den. Mot bakgrund
förändringar
eller ekonomiska

uppdrag

jag regeringens
dess uppgifter

och tillsynen

och organisatoriska
av de lagändringar
skulle förslag
under 1990-talet
samhället
skett
i
som
sambandet mellan
och konstruktion,
lagens struktur

övriga

finansiering

socialtjänstens

trygghetssystem,

om bl.a.
och
socialbidrag
lämnas

och tillsynen

över

socialtjänsten.
slag till
utformas.

utvidgades

tilläggsdirektiv

Genom

hur den ekonomiska
Vidare

uppdrog

att även lämna
för vissa äldre invandrare

uppdraget

tryggheten
regeringen

till

i december

förska

1998 åt utredningen

och att analysera
reglering
av anhörigstödet
en tydligare
störda.
psykiskt
i tillsynen
av vård, service och stöd till
funnits saksekretariatet
har förutom
Som stöd i utredningsarbetet
och intressemyndigheter
Flera departement,
och experter.
kunniga
råder enighet
delen
Till
representerade.
varit
största
har
organisationer
att överväga
effektiviteten

om de förslag
lämnats.

Grundläggande

som

läggs.

principer

I vissa

delar

har dock

särskilda

yttranden

för socialtjänsten

har skett
uppgifter
och socialtjänstens
av socialtjänstlagen
värderingar
och
målsättningar
grundläggande
med utgångspunkten
att
Det gäller
ska ligga fast. Detta anges i direktiven.
för socialtjänsten
och
perspektivet
att den
det förebyggande
principerna
om helhetssyn,
för kommuMen förutsättningarna
enskildes
resurser ska tas tillvara.
till socialförarbetena
annorlunda
i
än
när
dag
nala verksamheter
är
ansvarsfördelning
såväl
gäller
utarbetades.
Det
1980:682
tjänstlagen
Med hänsyn till
förhållanden.
ekonomiska
och
organisatoriska
som
funnit skäl att närmare analysera begreppet heldetta har utredningen

Översyn

som har varit
har reformerats.

hetssyn,

ett centralt

begrepp

när vårdsektom

successivt
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När socialtjänstreforrnen

genomfördes
i början av 1980-talet innebar
från den traditionella
ett uppbrott
socialvårdens
arbetsmetoder med dess uppdelning
på olika funktioner.
Helhetssynen
innebär att en individs
totala situation
och omgivning
ska beaktas i skilda
behandlings- och servicesammanhang.
För att underlätta ett sådant för-

helhetssynen

hållningssätt

skulle

Socialtjänstens
inriktade

mänt

huvudansvaret

indelning

för socialtjänsten

i verksamhetsnivåer

och strukturinriktade

det inflytande

helhetssynen

ligga på en nämnd.
individinriktade,
all-

var också ett uttryck för
socialtjänstlagens
karaktär av

insatser-

hade, liksom

ramlag.
Sedan
nämnd-

år 1992
och

har kommunerna

förvaltningsorganisation.

stor frihet

att själva

utforma

sin

Det

är t.ex. inte längre obligaatt ha en Socialnämnd.
Att ansvarsfördelningen
mellan landsting
och kommuner
förändrats under 1990-talet har också bidragit till
organisatoriska
förändringar.
Helhetssynen
princip har
som organisatorisk
därför inte samma tyngd som tidigare.
Trots detta är utredningen
att en helhetssyn
av den uppfattningen
med fokus på den enskildes behov fortfarande
är en grundläggande
utgångspunkt
för det sociala arbetet. Socialtjänsten
ska ha ett brett perspektiv
på enskilda
människors
situation,
problem
och resurser. Det
gäller att förstå den enskildes
situation
i förhållande
till det sammanhang och den omgivning
som han eller hon ingår i eller är en del av. De
stödinsatser
som behövs ska också ges på sådant sätt att den enskilde
toriskt

kan ta tillvara
vara
liksom

och utveckla

den enskildes

principen

sina egna resurser. Principen om att ta tillegna resurser äger alltså fortfarande
stor giltighet
perspektivet
i socialt arbete.
om det förebyggande

Socialtj
Under
tion

struktur

utredningsarbetet
ingående

kommit

fram

1994:139,
Dess

är

och

densamma

analyserats.

som
att socialtjänstlagens
inte bör förändras.

nämligen

konstruktion

har socialtjänstlagens

diskuterats
till

och konstruktion
struktur
Den

slutsats

och konstruk-

utredningen

socialtjänstkommitténs

grundläggande

struktur

SOU
och

grundläggande

karaktär
De
av ramlag ska alltså behållas.
för detta är att den öppna karaktären på bestämmelser
i
sådan
lag
för
utrymme
tillämpningen
att
den
en
till såväl
ger
anpassa
av
omständigheterna
i det enskilda
fallet som till samhällsutvecklingen
och huvudmannens
inflytande.
främsta

skälen

Men socialtjänstlagen
är ingen renodlad
ramlag.
Den innehåller
också bestämmelser
styrande
är
och
formella
till
sin karaktär.
som
mer
Att ha sådana bestämmelser
i en ramlag har ibland ifrågasätts med hän-

Sammanfattning
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till

visning

sida att särskilt
eller skapa ett särskilt

en viss vileller Värden

skydd för vissa personer
också detta är uttryck

att finnas.

alltid

dock

kommer

från regeringens

och genomdriva

framhålla

och riksdagens

jeinriktning

Behov

älvbestämmandet.

det kommunala

Men

för

den

Det bör
demokratiska
process som kommer till uttryck i lagstiftningen.
fördelar
de
och
ramlagstekniken
till att överge
inte i sig ge anledning
den ger så länge inslagen av detaljerad styrning är begränsad.
och
ambitioner
En ramlag för socialtjänsten
som anger övergripande
och stödet till

vissa grupper
framför en
föredra
att
tillämpningen
att anpassa
det finns också nackdelar

i socialtjänsten

mål för vissa Verksamheter

socialtj änstutredningen

är alltså enligt
En sådan lag ger möjligheter
Men
efter lokala behov och förutsättningar.
med bristande
dvs.
olika
tillämpas
sätt,
såsom att lagen

i samhället

detaljreglering.

i skilda

av landet. En aktiv tillsyn,
och utjämna sådana nackdelar.

delar

kan motverka

likvärdighet,

och utvärdering

uppföljning

lag om socialbidrag

En särskild

konstruktion

i socialtjänstlagens

En förändring

ska visserligen

bidragshanteringen

bör ändå göras.

även fortsättningsvis
föreslår
utredningen

Social-

vara en del av
att bestämmellyfts ut ur social-

verksamhet,
men
bistånd
i form av socialbidrag
ekonomiskt
serna om
tjänstlagen och regleras i en särskild lag om socialbidrag.
under
Det främsta skälet för ett sådant förslag är att Socialbidraget
Antalet
stöd.
ekonomiskt
tillfälligt
per1990-talet
mist sin karaktär av
under
har flerdubblats
socialbidrag
beroende
långvarigt
är
av
soner som
tyder också utveckOberoende
detta decennium.
av konjunkturläget
än för ett tiotal år sedan kommer att vara
lingen på att fler människor
kan
behov. Socialbidraget
för mer varaktiga
beroende av socialbidrag
sociala
renodlade
till
få en svagare koppling
prodå också förväntas
fotfäste på arbetsmarknad
till bristande
blem, medan dess koppling
socialtjänstens

utbildning

eller
blem

som
socialbidrag

står

förstärks.
i fokus.

torde

Det
Mer

åtminstone

blir

på kort

att vara reella alternativ.
Många verksamhetsföreträdare
draget

vanligt

organisatoriskt
i länder

alltså

försörjningspro-

lösningar

har länge

ut från övrigt
Norden.

skiljs

utanför

människors

som alternativ
sikt anses alltför kostsamma

generella

till
för

att socialbiarbete. Detta är också

förespråkat

socialt

lag om socialsom
bidrag. Det är viktigt att slå fast att de grundläggande värderingar,
sociali
uttryck
till
kommer
och
arbete
gäller för socialtjänstens
som
ska ha giltighet för socialbidrafortfarande
tjänstlagens portalparagraf,
Kravet

på helhetssyn

är inget

hinder

för en särskild
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get. Dessutom föreslås en övergripande
för lagens tillämpning.
riktningen

bestämmelse,

som anger målin-

skyddsnätet
är och ska vara det yttersta ekonomiska
uppgift för socialtjänsten
är att i nära samstödja
och försäkringskassor
arbetsmarknadsmyndigheter

Socialbidraget

för medborgarna.
verkan

med

enskilda

att efter

ta ansvar för sin och sin familjs försörjning.
till
ska träda in när det inte finns några andra möjligheter

Socialbidraget

försörjning.
ell

En viktig

förmåga

upprätthålls

Denna princip

behovsprövning.

fyller

Den

väl

i dag genom kravet på individuoch ska gälla också
sin funktion

framöver.
Den individulla
åldersrelaterad.

hållning

vad gäller

människor

finns

socialbidrag

bör

unga
attityder

har i vissa fall uppfattats om
det skäl att ha en särskilt restriktiv
till ungdomar.
Samhällets
insatser för

behovsbedömningen
Exempelvis

på områden

koncentreras

positiva

stödjer

som

till och ger möjligheter
till egenförsörjning.
Bestämmelserna
för Socialbidraget
föreslås utformas

bestämmelser.

Beslut

förvaltningsbesvär.

som rättighetsmed
överklagas
ska
alltså
kunna
socialbidrag
om
fallet redan i dag och gäller
Detta är i huvudsak

även För socialförsäkringsfönnåner.

Begränsningen

till

lag om vård

En samlad

for akut tandvård

socialbidrag

att få socialbidrag

vara möjligt

och omsorg

Äldreomsorg är inget entydigt

upphör.

Det

ska

också för annan tandvård.

fordrar

begrepp.

en särskild

Det används

översyn

ibland

för att be-

regleför äldre som ryms i socialtjänstlagens
ring. Men det är också ett samlande begrepp för olika insatser i form av
vård och omsorg som ges till äldre. Det omfattar då både allmänna och
individinriktade
insatser och såväl sociala som medicinska
insatser. I
teckna

de sociala

denna betydelse

lagar,

insatser

som regleras av två
en verksamhet
hälso- och sjukvårdslagen.
Att samla de

är äldreomsorgen

socialtjänstlagen

och

i en särskild vård- och
som i dag reglerar äldreomsorgen
Under
framförts
omsorgslag har i olika sammanhang
som ett alternativ.
Men
har
till
sådan
analyserats.
utredningsarbetet
lag
möjligheterna
en

bestämmelser

socialtjänstlagen
strukturer
vård-

och

och omsorgslag

den fordrar

hälso-

och konstruktioner.
en särskild

och

sjukvårdslagen

är en så komplex
översyn.

har principiellt

olika

mot en särskild
förändring
och omfattande
att

En förändring

i riktning
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Ändringar

i och omredigering

I socialtjänstlagen

regleras

av socialtjänstlagen
socialnämndens

motsvarande

uppgifter

i

som tidigare med undantag av behovet av ekonoEkonomiskt
stöd till vårdgrundläggande
försörjning.

omfattning

samma
miskt stöd till
och

behandlingsinsatser

ska

prövas

inte. Likaså

kvarstår

ungdomar,

äldre

missbrukare.
en följd
bidraget

råd, stöd,

omsorg

bestämmelserna

och personer
Däremot behöver

med

socialtjänstlagen.

enligt

att verka för
och svara för enskildas
och vård föreslås i princip

när det gäller socialtjänstens
ska ha goda levnadsförhållanden

att människor
behov av upplysningar,

ringar

alltså

förändringar

Några

uppgifter

som reglerar omsorg om barn och
funktionshinder
och åtgärder för

socialtjänstlagen
redigeras om. Detta är
såväl
denna
utrednings
förslag om regleringen
av
av socialoch vissa preciseringar
i socialtjänstlagen
som tidigare ändi lagen under årens lopp.

som gjorts

Rättssäkerheten

för den enskilde

förstärks

en bestämmelse
om att den enskilde som har
ska ha
behov av stöd och hjälp, service, vård, omsorg och behandling
på annat sätt. Det råder
rätt till bistånd om behovet inte kan tillgodoses
också stor samstämmighet
människors
frågor
enskilda
rättatt
om
om
säkerhet ska väga tungt. Hur den enskildes rättssäkerhet
ska utformas
införs

I socialtjänstlagen

finns

det dock

mellan
Hur

olika

skilda

om, vilka också varierar över tid,
och mellan skilda politiska uppfattningar.

uppfattningar

samhällssektorer

rättssäkerheten

kommer

till

uttryck

beror

slutligen

alltid

på vilka

som görs mellan skilda intressen och viljor.
och analys som skett inom utredningens
Den prövning
ram leder
fram till ställningstagandet
inom socialtjänsatt den enskildes ställning
bestämmelten måste få ett särskilt skydd. Även om lagens materiella
i
för
alltid
verlcningsfullt
skydd
i
den
enskilde,
det
sig
inte
är
är
ett
ser

avvägningar

det individuella

för att hävda lagens mening mot det offentliga.
för enskilda
i alla situationer
finnas en möjlighet
att
biståndsbeslut
För detta
överklaga
genom forvaltningsbesvär.
fallet

ska därför

Det

kunna

särskilt att socialtjänsten
vänder sig till märmiskor,
som av olika
skäl kan ha svårt att hävda sin rätt i den offentliga
debatten.

talar

-

och ska vara

Socialtjänstlagen
raktär

lika

för alla

ska alltså

innehålla

bestämmelse

för att tillgodose
enskildas behov av insatser.
berörs
ska
då också ha samma skydd
lagen
som
av

av rättighetskaAlla medborgare
och rätt

till

stöd.
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kan inte finna

Utredningen
individers
skild

grupp

Genom
Nivån
med

några skäl vare sig för att utmönstra
några
av stöd och hjälp bara för att de hänförs till någon säreller för att ha olika regler för olika slags insatser.

behov

stödet

ska den enskilde

på biståndet
ledning

också vilken
inte möjligt

har kopplats

tillfdrsäkras

en skälig

till

skälig

begreppet

levnadsnivå

levnadsnivå.

Men

utan
av detta begrepp ska inte bara nivån på biståndet,
form av insats som kan komma i fråga, bestämmas. Det är
att tydligt skilja nivån från innehållet
utan att den skäliga

levnadsnivån

blir

också för kvaliteten
i insatsen
ett uttryck
vilken ambitionsnivå
som kan anses vara rimlig i varje enskilt
bakgrund av rättighetsbestämmelsens
syfte.

och

för

fall

mot

En bestämmelse

den enskilde en
av detta slag, dvs. att tillförsäkra
ska kunna användas även om förutsättningarna
förÖver
samhällsutvecklingen.
tiden ändrade ekonomiska

skälig

levnadsnivå,

ändras genom
och andra förutsättningar,

liksom

metodutveckling,
som medför ändragenerell
utformning
en
som tillåter en flexibel
Även
och användning.
uttolkning
nackdelarna
med en såväl till nivå
om
innehåll
allmänt
hållen
bestämmelse
i
är kända ser utredningen
som
de arbetsfonner,

kräver

dag inget

alternativ

bättre

för

stöd än en i lag föreskriven
vissa fall.

Rättigheter

att säkerställa

individuell

och de kommunala

den enskildes

rätt till

behov

insats för livsföringen

av
i

resurserna

Både

den nya lagen om socialbidrag
och den reviderade
socialtjänstlagen innebär utökade möjligheter
att överklaga för den enskilde.
För båda lagarna

ska enligt utredningens
gälla att det i
uppfattning
ska tas rimliga hänsyn till kommunens
resurser. Ekonomiska
restriktioner
intresse
ska
få
legitimt
är ett
vägas in vid
som
beslut om bistånd.
det enskilda

Stödet

för anhöriga/närstående

I samband
infördes
ende

fallet

med att vissa förändringar
år 1998
gjordes i socialtjänstlagen
bestämmelse
stöd
för
vårdar
närståanhöriga
en ny
om
som

som

skedde

i socialtjänstlagen

förtydligas

är långvarigt

sjuka,

gamla

eller

funktionshindrade.

tjänstens

genom ett tillägg i den paragraf 5 § SoL,
och andra närstående
uppgifter.
Anhöriga

mycket

betydelsefulla

insatser

vid vården

Detta

som reglerar socialoch
gör omfattande

av äldre och sjuka personer.
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Att
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stödja

reglerad

dem i detta

arbete är så viktigt
att det bör vara en särskilt
för kommunen
det.
föreslår att
Utredningen
att göra
där skylatt en ny paragraf införs i socialtjänstlagen,

skyldighet

detta sker genom
förtydligas.

digheten

Målet

för

anhörigstödet

är enligt

utredningens

mening

trehövdat.

Det första handlar

samhällets uppskattning,
om att visa anhörigvårdarna
det andra är att medverka
till anhörigvårdares
livskvalitet
trots deras
och det tredje
utbrändhet.
vårdåtagande
I detta
är att förebygga
för kommuär det viktigt
att framhålla
att skyldigheten
stöd
får
bli
eller
upplevas
anhöriga.
inte
Det
nerna att ge
som krav på
får heller inte innebära att personer med behov av vård och omsorg
känner krav på att ta emot vård av anhöriga. Ömsesidigheten i förtro-

sammanhang

endet vårdtagare

Särskilda

för att främja

stimulansmedel

sociala

arbetet

Tidiga

insatser

rala inslag

kan inte nog betonas.

vårdgivare

-

i form

i ett effektivt

i det

metodutvecklingen

av social rådgivning
och framgångsrikt

och personligt
socialt

stöd är cent-

arbete. Det är viktigt

inom detta
att regering och riksdag främjar en fortsatt metodutveckling
område. Detta kan ske genom att Socialstyrelsen
får i uppdrag att fördela särskilda stimulansmedel.

Begreppet

levnadsnivå

skälig

Utredningsuppdraget
skälig
lokalt

är möjligt

rättssäkerhet

anpassade

Begreppet

omfattat

väl sin funktion

uppgiften

att analysera begreppet
om det med hänsyn till den
för
kommunerna
att ge
mer utrymme

och då behandla

levnadsnivå

enskildes

har

fyller

frågan

lösningar.
levnadsnivå
avser innehåll och nivåer
Socialnämnden
inte bara det ekonomiska.

skälig

mer av bistånd,
rekommendationer

eller

riktlinjer

till

vägledning

vid

är att betrakta
om vad som i den egna kommunen
levnadsnivå.
Detta gäller med undantag av de preciseringar
för försörjningsstödet.

måste
utifrån

en prövning
av rätten
den enskildes behov.

En rättsvetenskaplig
inom

Men begreppets

portalparagraf.

socialtjänstlagen

senterats.

Efter

till

bistånd

vilka

i varje

betydelse

riktlinjer
enskild

som skälig
som gäller
anges
som finns
fall alltid ske

av begreppet skälig levnadsnivå
begrepp i LSS har nyligen predomar konstaterar
Regeringsrättens

undersökning

och motsvarande

att ha gått igenom

grundläggande

Oavsett

kan utfärda

biståndsbedöm-

ningar

i socialtjänstlagens

för alla for-
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författaren

att det från början
genom domstolens

preciserats

skälig levnadsnivå
har
vaga begreppet
avgöranden
när det gäller socialbidrag

slutsats efter en
men inte för andra former av bistånd. Utredningens
samlad analys är att lagen i sin nuvarande utformning
ger kommunerna
för lokalt anpassade lösningar.
ett betydande
utrymme
I detta måste
också

ligga

att domstolarna

väga in kostnadsaspekter

F

i valet

mellan

när biståndsinsatser

olika

instanser

ska ha att

vägs mot varandra.

örsörjning

Sambandet

mellan

direktiven,

analyseras

under

l990-talet,

och övriga

Socialbidraget
utifrån

särskilt

övergripande

när det gäller

trygghetssysten

förändringar

ska, enligt
i samhället

förändringar

i de statliga transhur
individoch familom
jeomsorgen
kan förändras
så att den bättre stämmer överens med den
avsedda funktionen
biatt främst stödja enskilda med ett individuellt

fereringama.

ska förslag

Dessutom

lämnas

stånd som är föranlett av tillfälliga
sociala eller ekonomiska
problem.
får inte medföra
Förslagen
offentliga
åtaganatt de sammantagna
dena utökas. Om detta även avser kostnader bör noteras att utredningen
kunnat

inte

offentliga

lägga
sektorn,

förslag
påtagligt

som, utan kostnadskonsekvenser
minskar socialbidragsberoendet.

kostnadseffektivitet
ror i huvudsak på socialbidragets
säkerhet och den individuella
behovsprövningen.

Socialbidraget
Under

under

1990-talets

1990-talet

första

genom

för

den

Detta

be-

dess träff-

försörjningskälla
- en

sju år fördubblades

kostnadema,
i reala terfördubblades
än
samma tidsperiod
mer
flera år var beroende av socialbidrag.
Socialbidraget
därmed
inte längre enbart som ett yttersta
fungerar
skyddsnät,
har
för många människors
försörjning.
utan
stor betydelse
Den huvudsakliga
till detta är utvecklingen
förklaringen
arbetsmarkUnder
mer, för socialbidraget.
den andel hushåll
som under

naden

med hög arbetslöshet
Att

många

mar.
naden medförde

byggts
Den

bland

särskilt

dem inte

bland

lyckades

och ungdonya invandrare
etablera sig på arbetsmark-

i sin tur att de inte omfattades
av de försäkringar
som
skydd för den enskilde vid arbetslöshet och sjukdom.

upp till
offentliga

sektorns svaga budgetssituation
till följd av probleden
i
svenska
ekonomin
i
början
l990-talet
bidrog också till att
men
av
socialbidragskostnadema
ökade. Staten tvingades bl.a. sänka nivåerna i

socialförsäkringssystemet
gifterna,

särskilt

inom

samtidigt
barnomsorgen.

ökade brukaravsom kommunerna
Till detta korn att skattepolitiken
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lades om i början av 1990-talet. Växlingen
från direkt till
skattning kom att missgynna hushåll med låga inkomster.

förtjänar

Det
brutits

att påpekas att utvecklingen
de senaste två åren. Kostnaderna

under
kronor

miljard

lägre år 1998 jämfört

på den förbättrade
kräva

med

indirekt

be-

socialbidrag

ökade

för socialbidrag

med år 1997. Detta

beror

var en
främst

arbetsmarknaden,

möjligheter
att
men kommunernas
i kompetenshöjande
åtgärder kan också haft en viss

deltagande

inverkan.
AV

uppgifter

samstämmiga

från

kommunföreträdare

är det

unga
som fått arbete,
medan många andra är fortsatt beroende av socialbidrag
för sin försörjning. Detta gäller särskilt gruppen nya invandrare.
människor

Ett

med

förhållandevis

miska

förutsättningar

beroende

långvarigt

enskildes

goda

motivation

riskerar
den
att påverka
av socialbidrag
och förmåga att försörja sig själv. Om det ekono-

eller om
av arbete uteblir genom höga marginaleffelcter
ökar risken att
inte utnyttjas
kunskaper och färdigheter
anpassar sig till ett liv utanför arbetsmarknaden.

utbytet

den enskildes
den enskilde
Oroande
beroende
jer.

Hur

i detta sammanhang är att många barnfamiljer
är långvarigt
År
1996 levde 120 000 barn i sådana familav socialbidrag.
och attityder påverkas finns skäl att fundera
deras självbild

faller
att en inte obetydlig
grupp människor
och socialtjänst.
De är arbetslösa
men bedöms av arbetsförmedlingen
och får därför
som inte förmedlingsbara
ingen eller begränsad service. Socialtjänsten
menar ofta att samma perförfogande
och därför bör få del av
soner står till arbetsmarknadens
åtgärder.
arbetsmarknadspolitiska
Oroande

över.

mellan

Vägar
För

politikområden
kunnat
närmast
beredas

av socialbidrag

ut ur beroendet

att minska

ningar

är också

arbetsfönnedling

beroendet
inte

bara

av socialbidrag
socialpolitiken.

behövs
Det

insatser

förslag

inom

flera

och de bedöm-

grund, som inte helt
gör har en socialpolitisk
som utredningen
bör därför
avvägas mot andra berörda områden. Bedömningama
ses som en katalog
ytterligare.

över tänkbara

förändringar

som behöver

introduktionsersättning
i stället för socialbidrag
föreslår att det ska vara obligatoriskt
för kommunerna
Utredningen
att
betala ut introduktionsersättning
till skyddsbei stället för socialbidrag
hövande

och

gande under

andra som omfattas
den tid de introduceras

läggs det idag som ett socialbidrag.

tlyktingmottaav det kommunala
i det svenska samhället. Ofta handMen vid handläggningen

av intro-
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ska det vara tydligt att det är en ersättning för det
den enskilde deltar i och inte ett socialt bidrag.
introduktionsprogram
skulle det
infördes
Om en statlig beskattad introduktionsersättning
inte är
under introduktionstiden
bli än tydligare
att försörjningsstödet
duktionsersättningen

finns det skäl att överbedömning
Enligt utredningens
ett socialbidrag.
till flyktingar
ersättning
sådan
införa
typ av
väga att på längre sikt
en
under
utbetalas
Den skulle kunna
som får permanent uppehållstillstånd.
bör
Ersättningen
och inte prövas mot andra inkomster.
en tvåårsperiod
eller
inom socialförsäkringssystemet
till ersättningar
inte kvalificera
En introdukför arbetslöshetsersättning.
som kvalifikationstid
möjlighet
att
tionsersättning
av detta slag skulle stärka flyktingamas
Men det är en relativt
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

räknas

kostnadskrävande

reform.
i vissa transfereringar

förändringar

Mot

inom ramen för utredningsarbetet
av vissa beräkningar
skulle
förändringar
i vissa transfereringar
utredningen
att
studiemedlen
höja
socialbidrag.
Att
beroendet
bidra till att minska
av
Antalet studenter med
med barn är en sådan förändring.
till studerande
saknas
I dagens studiemedelssystem
barn har ökat under 1990-talet.

bakgrund

bedömer

dock

studiemedlen

genom

socialbidragsberoendet

skulle

att utöka

möjligheter

lån eller

extra

bidrag

för barnfamiljer.
Det

långvariga

de lägsta

gärder

Det
deltar

påtagligt

i arbetsmarknadspolitiska
skillnader
i nivå på ersättning

vid deltagande

ersättningarna

höjdes.

minska

är idag
i olika

personer
som
tvingas söka kompletterande

stora
arbetsmarknadspolitiska

åtgärder.

om
åttill

Många

for att klara sin försörjning.
Det torde vara en dålig användning
resurser att välja
av offentliga
flera delar av den
så att regelmässigt
nivåer
i försörjningssystemet
handläggning
vid
förvaltningen
offentliga
av en enskilds
engageras
verksamhet.
ande
kompetenshöj
eller
vid studier
försörjning
annan
Under

1990-ta1et

kronor

försörjningssituationen

försämrades

för

många

skulle ha en
i bostadsbidraget
av barndelen
med 300
En höjning
på socialbidragskostnadema.
återvinnas
tredjedel
till
skulle
genom
mer än en

En höjning

barnfamiljer.
relativt

socialbidrag

stor effekt
per månad

sänkta socialbidragskostnader.

Avgifter

för

barnomsorg

bör inte bekostas

med socialbidrag.

Men

i

som innebär att så sker i stället för
barnomsorgsavgift.
Detta strider mot en tidiatt hushållet får en nedsatt
är numera
Barnomsorgen
från Socialstyrelsen.
gare rekommendation
saknar
rekommendation
sådan
och
utbildningspolitiken
del
en
av
en
förutskickade
regeringen
därför lagstöd. I årets vårproposition
en s.k.

vissa kommuner

maximitaxereforrn.

tillämpas

riktlinjer

Utredningen

vill

framhålla

att det också ur socialbi-
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dragssynpunkt

finns behov

är det väsentligt
det väger

att förslaget

av sänkta avgifter
om maximitaxa

in marginaleffektema

för hushåll

för barnomsorgen.

Därför

utformas

på sådant sätt att
med låga och mycket låga

inkomster.
Också

skulle enligt uten vidgad användning
av lönesubventioner
bedömning
kunna minska
det långvariga
socialbidragsberoendet.
För närvarande
ökar lönebidragsanställningar
möjligheterna
för personer med nedsatt arbetsförmåga,
och vissa arbetshandikappade,

redningens

på den öppna marknaden.
att få anställning
Våren 1999 var drygt 50
000 personer anställda med lönebidrag,
vilket är en ökning jämfört
med
år 1997. Men denna utveckling
har inte inrymt
den grupp som Varit

långvarigt

beroende

på

av socialbidrag,
arbetsmarknaden

dvs. i regel personer
oftast
men

arbetshandikappade

eller har nedsatt

arbetsförmåga.

svårigheter

Utvidgade

kriterier

som har stora
varken
är

för anställning

med lönesubvention
skulle kunna
roll
för
viktig
underlätta
introduktionen
att
på arbetsmarken
naden. Kriterierna
skulle vara andra än de som gäller för lönebidrag till
arbetshandikappade.
Det klart uttalade syftet skulle vara att den är en
övergång till ordinarie
arbetsmarknad.
Bristande
kunskaper i svenska

spela

kan vara ett sådant kriterium.
samverkan

ytterligare
incitament
behövs
ger resultat,
och stödåtgärder
till en enskild genomförs
på ett samordnat
för att det ska leda till avsett resultat. Många försök med
sätt är viktigt
samverkan
har genomförts
och det är sannolikt
mellan
att samverkan

Att

den
Men

hjälp

offentliga

sektorns

skilda

det kan och bör göras

t.ex. arbetsförmedlingsnämndernas
tin utvidgas

till

att omfatta

delar

mer

minskar
socialbidragsberoendet.
för att stimulera
samverkan.
Så kan
roll

utvidgas

fler kategorier.

Redan

och utvecklingsgaran-

idag har nämnderna

ett uttryckligt
En annan
ansvar inom ramen för utvecklingsgarantin.
uppgift är att ansvara för att en individuell
handlingsplan
upprättas. Det
utvecklingsgarantin
mellan
är gränsöverskridandet
som utmärker
utbildning,
personlig
utveckling
och arbete. Den arbetslöses idéer står i
centrum

och

får möjlighet

Det är naturligt
att utvecklas.
att arbetsfår ett utökat ansvar i linje med ansvaret inom
för utvecklingsgarantin.

fönnedlingsnämndema
ramen
Det bör

möjligt

för en kommun
via en
att ordna försörjning
aktiveringsersättningi
stället för socialbidrag
till personer som
deltar i aktiveringsprogram
eller av kommusom ordnas av kommunen
med arbetsförmedlingen.
Detta är idag inte möjligt
nen i samverkan
vara

särskild

enligt principen
i kommunallagen.
Ersättningens
om likabehandling
nivå bör bestämmas av respektive kommun.
Det bör också vara möjligt
med t.ex. försäkringskassan.
att samordna utbetalningen
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Organisation
betydelse

av och metoder
för kostnaderna

Flera studier
enbart

under

beror

på

handläggningen

vid socialbidragshandläggning

har

inte
senare år har visat att socialbidragskostnaderna
strukturella
faktorer.
organiserar
Hur kommunerna

och vilka

arbetsmetoder
spelar också in
som tillämpas
meli socialbidragskostnader
en del av variationema
lan skilda kommuner.
i
Dessa frågor bör ägnas ökad uppmärksamhet
kommunerna.
och kan förklara

Ekonomisk
Bland

for vissa äldre

trygghet

invandrare

m.fl.

som till följd av låg eller ingen pension har svårt att
sig återfinns de som kommit
till Sverige vid relativt hög ålder

människor

försörja

från länder

enligt

utanför EU och som beviljats
uppehållstillstånd
permanent
1998:70
2 kap. 4 § utlänningslagen.
Dir.
Enligt tilläggsdirektiv

ska förslag

lämnas

till hur deras ekonomiska

trygghet

ska utfonnas.

För att tillförsäkra

den som är bosatt i Sverige och 65 år eller äldre
föreslås att ett äldreförsörjningsstöd
ingrundläggande
försörjning
en
förs. Det ska regleras i en särskild lag och finansieras av staten.
krav

Grundläggande
påverkat

-

utformningen

och som

lika för alla,

innebär

behovsprövning,
en individuell
tillförsäkrar
den enskilde en skälig levnadsnivå,
har karaktären
förmån

-

på äldreförsörjningsstödet

på krav på bosättning,

bygger
gäller

som ställs
är att det

av en social

hjälpförmån

snarare

än en trygghets-

och

är enkelt

att administrera

och kontrollera.

dem
till äldre är inte tänkt att kompensera
om försörjningsstöd
använda
väljer
ålderspensionssystemets
möjligheter
sig av
att
att
som
Äldreförefter personliga
önskemål.
anpassa pensionsutbetalningama

Lagen

sörjningsstödet
tidigt

ska heller

eller partiellt

serna ger utrymme
melser fastställas.
vars pensionspoäng
betalat sina avgifter
stöd.

inte kunna

utnyttjas

för att kompensera

ett

uttag enligt de möjligheter
som pensionsbestämmelför. För att förhindra
detta måste undantagsbestämeller
Den som inte har tillgodoräknats
pensionsrätt
har reducerats
fullt

av att han eller hon inte
inte ha rätt till äldreförsörjnings-

på grund

ut ska heller
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Äldreförsörjningsstödet
verket

och

lämnas

personligen

föreslås

de allmänna
till

administreras

försäkringskassoma.

av RiksförsäkringsAnsökan
om stöd ska

försäkringskassan,

som både prövar och besluför högst tolv sammanhängande
må-

tar om ärendet. Stöd kan beviljas
nader. För tid därefter krävs en ny ansökan.
På kort

miljoner

sikt

beräknas

kronor.

nader

minska

ytterligare
komma.

kostnaderna

Samtidigt

beräknas

med 500 miljoner

kostnader

Socialtjänstens
I utredningens

kronor.

på mellan

Finansieringsförslag

för

äldrestödet

kommunernas

40 och

På något
200

till

uppgå

700

socialbidragskostsikt beräknas

längre

kronor

miljoner

att till-

har presenterats.

finansiering

uppdrag

ändra principerna

ingår att analysera eventuella
behov av att förför socialtjänstens
för att få till stånd en
finansiering
stabilitet
i resurserna inom socialtjänstens
omsorgsom-

mer långsiktig
råden. Några konkreta

förslag

ringsfrågoma.

diskuteras

Däremot

läggs inte fram
behovet

när det gäller

av ett ökat statligt

finansieansvar

för

socialbidragskostnadema.

Ett generellt

finansiellt

En grundläggande
inte riktas

ningen

till

stöd
för statens bidrag till kommunerna
är att de
särskild verksamhet.
Skälet för detta är uppfattverksamheter
bedrivs bättre och effektivare
om

princip

någon

att kommunala

de så långt

möjligt
överväganden
styrs av lokalpolitiska
mot bakgrund
mål
formulerats
nationell
nivå.
Därför
finns
det
heller ingen
av
som
direkt riktad till socialtjänsten.
statlig finansiering
skäl
Ett annat viktigt
för generella

statsbidrag

över den samlade
Det kommunala

är att de ger en bättre
kommunala
verksamheten.

statsbidrags-

överblick

och utjämningssystemet

och kontroll
består

av tre
inkomstutjämning
en långtgående
och en kostiiadsutjämning.
Det förstnämnda
innebär att knappt 6 000
kronor
invånare
lämnas
till
kommunerna.
Inkomstutjäirmingen
per
medför
omfördelning
medel
mellan
kommunerna
på ca åtta
en
av
delar;

ett invånarbaserat

miljarder
hovs-

kronor.

och

neutralisera

påverka.
individ-

statsbidrag,

Kostnadsutjämningen

kostnadsskillnader

mellan

kostnadsskillnader
Det finns

15 delmodeller

och familjeomsorgen

ska utjämna
kommunerna.

strukturella
De

själva
som kommunerna
inom kostnadsutjämningen

liksom

äldreomsorgen

ingår.

be-

ska i princip
inte

kan

där bl.a.
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riktade

Vissa

statsbidrag

trots att den generella finanmed att
motiveras
bidragen
sieringen
är grundprincipen.
inte
verksamheterna
är så speciella att generella finansieringsformer
Andra är
Ett exempel på detta är flyktingmottagandet.
anses lämpliga.
kommudär
åtgärder,
arbetsmarknadspolitiska
for
statsbidrag
riktade
riktade

I vissa fall förekommer

statsbidrag

De riktade

arbetsgivare,
nerna har en central roll som
för vuxna, bl.a. kunskapslyftet.
ningsinsatser

mellan

Kopplingen
Vid

resurs-

kommunerna

bedöms

utbild-

och behovsutveckling
mellan

överläggningar

årliga

och med särskilda

representanter

för

regeringen

för varje sektor hur stort resursutrymmet

och

är. Där-

som sådana inga
for att anpassa resurserna till behovverkande mekanismer
rörliga delen i det kommunala
Den enda automatiskt
sutvecklingen.
skattebasen.
För att öka resurserna på
därför
ñnansieringssystemet
är
eller kommustatsmakterna
beslut
särskilda
av
annat sätt krävs alltså
det i statsbidrags-

emot ñnns
automatiskt

och utjämningssystemen

anslaget till de generella statsbinerna själva, t.ex. beslut om att höja
skattesatsen.
dragen och beslut om att höja den kommunala
samband mellan förändnegativt
finns
det
bl.a.
innebär
ett
Detta
att
Även
behovet
i
ringar i skattebasen och förändringar
av socialbidrag.
inte följer samma
och familjeomsorg
individom behoven inom övrig
påverkas de i viss mån av det samhällsmönster som socialbidragen
Sannolikt
finns det också här ett liknande negatillståndet.
ekonomiska
När det gäller
och socialbidrag.
skattebas
tivt samband som mellan
är det däremot svårt att se några kortäldre- och handikappomsorgema

kopplingar

siktiga

Istället
och behovsutveckling.
påverkan på behovsutvecklingen.

skattebas

mellan

faktorer en kraftig
demografiska
kostnaderna
huvudsakligen
Det är
blematiska
genom att de inte är stabila
mån

denna

försämras

Ett ökat

instabilitet
kommunernas

statligt

ansvar

inte

följer

har

socialbidragen som är proI den
i ett kortare tidsperspektiv.
för

tydliga

mönster

som går att förutse

planeringsförutsättningar.

för socialbidragskostnaderna

bör

övervägas
bör dela på ansvaret för
att staten och kommunerna
Det är främst tre skäl som
för socialbidragen.
i kostnaderna
variationer
talar för detta. Det första har samband med de förslag som utredningen
Det andra
lägger fram när det gäller lagregleringen
av socialbidragen.

Det

finns

skäl

Sammanfattning
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skälet

är det starka

samband

och kommunemas

systemet
är att variationema
dema.

"särskild

olika

förstnämnda

medför

för

socialbidragskostna-

två modellerna
kommunernas

för att insatser

risker

att bli

socialbidragsberoende

för att underlätta

självförsörjande

inte prio-

De andra
överväger fördelarna.
mellan
där kopplingen
har såväl för- som nackdelar,
kostnader
för socialbidragen
och statsbidragen
är tyd-

Nackdelarna

riteras.

fâr effekter

modeller

modellen

för långvarigt

ligast

i ekonomin

för hur ett delat ekonomiskt
ansvar kan utoch en
förhandlingar
formaliserade
statsbidrag,
t.ex. riktade
förhandlingar.
med formaliserade
Den
påse" i kombination

Det finns
formas,

som finns mellan det statliga trygghetsoch det tredje
kostnader för socialbidragen

med denna modell

i den sistnämnda.

Samverkan

och gemensamt

ansvar

finanuppfattning
Det är utredningens
att frågorna om socialtjänstens
del handlar om samordning
siering till inte oväsentlig
av de resurser
verksamhetsoffentliga
aktörer.
Socialtjänstens
finns
hos
flera
som
tangerar såväl statlig som landstingskommunal
bör leda till en effektiv
god samverkan
användning

område

verksamhet.

En

av de tillgängliga

resurserna.
Utvecklingen

i samhället under 1990-talet har dock kommit att innesektorn för förbära att fördelningen
av ansvaret inom den offentliga
bedömning
har blivit otydligare.
Utredningens
sörjningsfrågoma
om ett
ska ses mot den
ökat statligt
ansvar för socialbidragskostnadema

bakgrunden.

offentliga

delat

Ett
sektorns

gemensamma.
Problemen

olika

för att den
ansvar bör öka förutsättningarna
delar ska uppfatta försörjningsfrågoma
som

att på lång sikt finansiera

som stora. Detta

äldreomsorgen

måste bedömas

bör mötas bl.a. genom lösningar
de offentliga
styr- och finansierings-

finansieringsproblem

som ger resurser. Därför
vidareutvecklas,
systemen

måste

med inriktning

på samverkan

samt ansvar, så att de bidrar till att ge goda förutsättningar
ålder.
ning genom arbete för befolkningen
i yrkesaktiv

och gementill försörj-
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Tillsynen

över

socialtjänsten

och länsstyrelav Socialstyrelsen
De ska
har det operativa ansvaret för tillsynen.
serna. Länsstyrelserna
fullgör
tillämpning
följa socialnämndens
av lagen och se till att den
ändamålsenligt
sätt.
på
sina uppgifter
ett
är att samtillsynsroll
när det gäller socialtjänsten
Socialstyrelsens

Tillsynen

socialtjänsten

över

utövas

Styrelsen strävar också
socialtjänsten.
upp och utvärdera
utveckla enhetliga tillsynssystem
efter att i samråd med länsstyrelserna
har vidare det direkta ansvaret
Socialstyrelsen
tillsyn.
för
strukturer
och

ordna,

följa

och sjukvården.

över hälso-

för tillsynen

och riksdag

Regering

sammanhang

har i olika

över socialtj änsten behöver effektiviseras.
och stödet till
nen över äldreomsorgen
har efterlyst

Socialutskottet

tionshinder.

Det gäller

personer med psykiska funkinriktas
en skarpare tillsyn som

och rättssäkerhet

om laglighet

på frågor

att tillsynen
framför allt tillsy-

uttalat

i
och på att säkra kvaliteten
Riksdagen har också givit

och omsorgen bet. 1996/97:SoUl3.
kan läggas på en
tillkänna
regeringen
att den bör överväga om tillsynen
och sjukvårhälsoför såväl socialtjänsten
och samma myndighet
som
organisation.
den för att på så sätt skapa en slagkraftigare
vården

Tillsynsbegreppet

förtydligas

är inte enhetligt. Det är inte klart avgränsat mot andra
I detta betänoch utvärdering.
begrepp såsom uppföljning
närliggande
kontroll
beteckna
för
att
kande används begreppet tillsyn
av rättssäkertillsyn

Begreppet

het och laglighet
förhållande

nuerlig

eller

Utvärdering
relation

till

i individärenden

Uppföljning
är en kontilagens mål och bestämmelser.
verksamheter.
vissa
data
produktion
om
av
i
är att analysera och värdera resultatet
av verksamheten
uppgifter
bl.a.
på
grundas
mål. Utvärderingen
fastställda

till

regelmässig

från uppföljning

och tillsyn.

För att klargöra att tillsyn

greppet

enligt

och rättssäkerhet

av laglighet
till lagens
förhållande

troll

görs i

Tillsynen

och verksamheter.

bli lagreglerad.

socialtjänstlagen
i individärenden

mål och bestämmelser

Laglighetskontrollen

av att det i verksamheterna
med regler för kvalitetssäkring.

finns

ett väl

handlar om koni
och verksamheter

föreslås

innebörden

ska också omfatta

fungerande

i be-

kontroll

kvalitetssystem
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Socialstyrelsen

ska ha en vägledande

roll

i tillsynen

över

socialtjänsten
Inom

har olika organisatoriska
alternativ
ramen för utredningsarbetet
att få en mer samordnad
tillsyn över socialtjänst
och hälso- och
sjukvård skisserats och analyserats. Varje sådant alternativ
har sina föroch nackdelar.
Utredningen
är inte beredd att i detta sammanhang föreför

slå en så omfattande
omorganisation
altjänsten och hälso- och sjukvården
heter samordnas.
Den
rande

lösning

utredningen

ordningen

behålls

föreslår

tills

för tillsynen

ansvariga

av den statliga tillsynen över sociatt all tillsyn över dessa verksam-

vidare.

bygger

i stället

Länsstyrelserna

på att den nuvaoperativt

är alltså

över socialtjänsten

och Socialstyrelsen
operativt
för att åstadkomma
en bättre
samordning
ska Socialstyrelsen
ha en tydlig vägledande roll vid tillsyDet innebär att styrelsen ska ha en formell rätt att
nen av socialtjänsten.
styra länsstyrelsemas
tillsynsverksamhet
på sådant sätt att en reell samordning i praktiken
kan ske. Detta är framför allt viktigt när det gäller
tillsynsinsatser
inom boendefonner
för äldre, bostäder med särskild
service för funktionshindrade
och hemtjänst för äldre och personer med
funktionshinder.
På så sätt är det möjligt att tillgodose
önskemålen
om
tillsynen
att samordna
socialtjänsten
över
och hälso- och sjukvården.
Såväl kommunen
eller den enskilde vårdgivaren
kan
som vårdtagaren
möta en gemensam statlig tillsynsgiupp.
för hälso-

ansvarig

och sjukvården.

Tillsynsinstrumenten

Utredningen

och förstärks

utökas

föreslår

länsstyrelserna

också

att inspektera

att en författningsreglerad
för
möjlighet
all verksamhet
inom socialtjänsten
införs.

Dessutom
ska länsstyrelserna
för att avhjälpa missförhållanden.
heter där sociala och medicinska

styrelsen

andra

möjlighet

att meddela förelägganden
När tillsynen
gäller sådana verksam-

insatser

ges parallellt

ska även Social-

kunna

ge forelägganden.
vårdtagarnas
medgivande

Utan
städer.

Men

Vårdrum

vid

boendefonner

vårdtagarnas
past vålla
sitt fysiska

kommunala
eller

bostäder,

varför

några problem
eller

bostader

psykiska

får inspektioner
och enskilda
med

samtycke

i praktiken.
tillstånd

särskild
lcrävs.

inte ske i deras bo-

sjukhem
service

Men

Om den enskilde
inte kan lämna

detta

liksom
räknas
torde

rum
som
knap-

själv på grund

sitt medgivande

eller god man sannolikt
bedöma hur
en nära anhörig
skulle vilja ha det om han eller hon själv kunde bestämma.

den

i

av
kan

enskilde
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möjmed stöd av socialtjänstlagen
med eller utan vite, och besluta om
ligheter att utfärda förelägganden,
när det gäller sådana som drivs i enskild regi
att förbjuda verksamheter
Redan

i dag har länsstyrelserna

Denna
men också i hem för vård eller boende som drivs av kommunen.
föreslås nu utvidgas
till att gälla hela socialtjänstområdet
möjlighet
verksamheternas
driftform.
Det skulle
göra det lättare
att
oavsett
komma
besök

till
eller

städer med särskild
slås också

kunna

kombineras

brukarråd

blick

med

Föreläggandet

i de fall

före-

tillsynsmyndigheten

ska bli åtlytt.

inrättas

regionala

enheter

har i dag god

om hur tillsyn bör bedrivas. Men de kan inte ha sådan total överatt de alltid upptäcker vad som kan kräva särskild uppmärksamhet

från deras sida. Här kan särskilda
föreslår
relserna

därför

att särskilda
och Socialstyrelsens

ma vilka verksamheter
Brukarråden
ska alltså
lämna

vite

för att föreläggandet

och Socialstyrelsens

Länsstyrelserna
insikt

för funktionshindrade.

service

anser att det är nödvändigt

Särskilda

som uppdagas i samband med
boendefonner
för äldre och bo-

rätta med missförhållanden
vid särskilda
inspektioner

förslag

att granska.

till

brukarråd

brukarråd

regionala

inrättas

spela en roll. Utredningen
som kan stödja länssty-

enheter

när det gäller

att bedö-

från staten.
som kräver särskild uppmärksamhet
informera
sociala situation och
om människors
myndigheterna
om områden som kan vara angelägna

31

SOU 1999:97

Författningsförslag

Förslag

till

Lag om

ändring

1980:620

1980:620
i fråga om socialtjänstlagen
dels att 6 a-g §§, 69 b skall upphöra att gälla,
skall betecknas 15
6 h
dels att nuvarande
att nuvarande 7 och 7
skall betecknas 6 och 7 §§, att nuvarande 8 a § skall betecknas 12

Härigenom

a

i Socialtjänstlagen

föreskrivs

följande

§§, att nuvarande
skall
30-40
21-31 §§, att nuvarande
betecknas 32-43 §§, att nuvarande 47-66 §§ skall betecknas 44-67 §§,
skall betecknas 75-76 §§, att nuvarande
6967-68
att nuvarande
11-12 a
att nuvarande
20 a-28 §§ skall betecknas

skall betecknas

16-18

§§, att nuvarande 69 c § skall betecknas
71-73
§§, att nu70 a-70 c § skall betecknas
att nuvarande
varande 71-78
skall betecknas 80-93 §§,
skall betecknas

68-69

dels att
5 och 10
dels att de nya 11
53-54
§§, 59
61

25-26

69 a
70

följande

skall ha följande
68-78

§§, 32-33

lydelse,
§§, 35-40

§§, samt rubriken

44-45
före

ll

§§, 49
§ skall

ha

lydelse,

närmast före 6 skall sättas närmast före 14, att
att rubriken
rubriken närmast före 7 skall sättas närmast före
att rubriken närmast
rubriken
skall
före 11
närmast före 12 skall
sättas närmast före 16, att
sättas närmast före 17, att rubriken närmast före 21 skall sättas närmast
dels

före

22, att rubriken

rubriken

närmast

närmast före 22 skall sättas närmast före 24, att
före 28, att rubriken
före 25 skall sättas närmast

Lagen omtryckt 1988:871.
2 Senaste lydelse av 6 h § 1997:740,
35, 71 a § 1998:855,
7a
11-12 a§§, 65 b § 1999:48,
20 a
71 b § 1993:390
8 a § 1998:409,
47
33
33 a
37
27
30
21 § 1990:1403,
21 a§ 1994:1098, 23
23 a § 1993:1,
50-52 §§, 68-71 §§, 72 b
75 § 1997:313,
49§ 1990:53,
34§ 1987:377,
31 § 1997:193,
28
32
25
1991:1667,
48 § 1998:323,
36 § 1997:1091,
38-39 §§, 76-77
57 § 1992:1071,
54
65, 72 a § 1997:1229,
53
55 § 1986:1186,
61 § 1998:719,
63 § 1995:608,
65 a§ 1998:615,
60
62§ 1990:789,
73-74 a §§ 1998:384, 78 § 1987:380.
66§ 1991:526,
71 c§ 1996:140,
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närmast
38 skall
närmast

före 33 skall sättas nännast före 35, att rubrikerna
närmast före
sättas närmast före 41, att rubriken närmast före 47, skall sättas
före 44, att rubriken
närmast före 50 skall sättas närmast före

före 58, att
före 59 skall sättas närmast
närmast
före
skall
74,
före
67
att rubriken
sättas närmast
närmast
närmast
närmast före 69 skall ställas närmast före 68, att rubrikerna
före 71 skall ställas nännast före 80, att rubriken närmast före 71 a skall
före 71 b skall ställas
före 81, att rubriken
ställas närmast
nännast

47,

att
rubriken

rubriken

närmast

före 82, att rubriken

84,

att rubriken

rubriken

nännast

närmast

före 77 skall

närmast
78 skall ställas närmast

före

75 skall

före

fore 72 skall

närmast

skall

73

ställas

ställas
närmast

närmast
före

90, att rubriken
närmast före

före 92, att rubriken

ställas närmast
före 93,

13-15
dels att det i lagen skall införas nya paragrafer
87-88 §§, 90 § av följande lydelse.
85
45 §§, 79
Nuvarande

närmast före
före 87, att

ställas

Föreslagen

lydelse

§§, 29

41-

lydelse

3
har det yttersta ansvaret for att de som vistas i kommunen fâr det stöd och den hjälp som de behöver.
i det ansvar som vilar på
Detta ansvar innebär ingen inskränkning
andra huvudmän.
I fråga om den som omfattas av lagen 1994: 137 om mottagande
av
i den lagen.
m.fl. finns särskilda bestämmelser
asylsökande
I 15 och 85 §§ finns föreI 6 h och 72 a §§ finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för
skrifter om ansvar i vissa fall för
vilken
den
i
än den i vilken
kommun
än
annan kommun
annan
den enskilde vistas.
den enskilde vistas.
Kommunen

5
Till

socialnämndens

hör att
med levnadsförhållandena

uppgifter

göra sig väl förtrogen
medverka
i samhällsplaneringen

hällsorgan,

organisationer,

föreningar

i kommunen,

och i samarbete
och enskilda

med

främja

andra

samgoda miljöer

i kommunen,
i kommunen,
om socialtjänsten
verksamhet
och på annat
genom uppsökande
ningarna för goda levnadsförhållanden,
infonnera

3 Senaste lydelse 1997:313.
4 Senaste lydelse 1997:313.

sätt främja

förutsätt-

1999:97
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svara för omsorg och service,
råd, stöd och vård,
upplysningar,
ekonomisk
hjälp och annat bi-

familjer

och

som behöver det.
Socialnämnden

bör

till

stånd

enskilda

svara för omsorg och service,
råd, stöd och vård,
upplysningar,
hjälp och annat biekonomisk
och enskilda
stånd till familjer
som behöver

det.

genom
underlätta för

stöd och avlösning

dem som vårdar närstående
som
sjuka eller äldre
är långvarigt
eller som har

funktionshinder

Socialnämnden
social

liknande

10
eller annan
bör genom hemtjänst, dagverksamheter
för den enskilde att bo hemma och att
tjänst underlätta

med andra.

ha kontakt
Nämnden

även i övrigt
socialcentraler

bör

rådgivningsbyråer,

verksamhet.

jämförlig

därmed

Nämnden

kan

person
en familj
den enskilde
hjälpa
eller

lägenheter,
eller

och

hans

personliga
angeom den enskilde besamtycker till det. För
i

närmaste
gär

en sär-

utse

kontaktperson
med uppgift att

skild

som inte har jyllt 15 år får
kontaktperson
utses endast om
begär
vårdnadshavare
barnets
eller samtycker till det. Har barbarn

net fyllt
utses
begär

15 år får

kontaktperson

självt
om barnet
samtycker till det.

endast
eller

5 Senaste lydelse 1998:855.

Socialtjänst
2 19-1630
....de|A

tillhandahålla
och liknande,

sociala

tjänster

social jour

eller

genom
annan

33
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Speciella

riktlinjer

socialnämndens

för
verksamheter

11
Socialnämnden

skall
genom
underlätta för

stöd och avlösning
dem som vårdar

närstående.

13
Nämnden

kan utse en särskild
kontaktperson
eller en

person
familj med uppgift att hjälpa den
enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter,
om den
enskilde begär eller samtycker till
det. För

barn

som inte har jyllt
kontaktperson
utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker
till det.
15 år får

Har

barnet

taktperson

jyllt

15 år får

kon-

utses endast om barbegär eller samtycker

net självt
till det.
14
Den

som inte själv
sina behov för

godose

föring

eller

enskilde

Den

rätt

till

skall

tillförsäkras

nadsnivå.

tilllivs-

kan få dem tillgodo-

sedda på annat sätt har
bistånd av socialnämnden.
ståndet

kan
sin

Biståndet

genom bien skälig levskall utfor-

mas så att det stärker hans eller
hennes resurser att leva ett självständigt liv
Särskilda
nomiskt

5 Senaste lydelse 1999:48.
7 Tidigare 13 § upphävd
genom 1997:1229.
8 Tidigare 14 § upphävd
genom 1997:1229.

stöd

bestämmelser
i form

bidrag

finns

i lagen

bidrag

1999:

00.

om ekoav socialom social-
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15
som
kommun,

till

men till
funktions-

en annan
följd
av ålderdom,

behov

ett varaktigt
vårdfattande

har

och

insatser

och

ningskommunen

sådan

hos

får

den

sådana

ansöka

kommunen
insatser

utan att inflyttbeerbjuder

insatser,

hövliga

av omomsorgskan
inte

därför

där

sig

bosätta

sjukdom

allvarlig

eller

hinder

om
En
som avses i 6 f
skall behandlas
ansökan

som om den enskilde
inflyttningskommunen.
Det

var bosatt i

som önskar flytta
kommun,
men till

En person

flytta

önskar

En person

till

följd

en annan
av ålderdom,

hinder

sjukdom

behov

har ett varaktigt
vårdfattande

och

av omomsorgskan
inte

därför

och

insatser

funktions-

allvarlig

eller

där utan att inflyttbeerbjuder
ningskommunen

bosätta

sig

enligt

insatser
ansökan
den

ansöka
14

var
inflyttningskommunen.

att sökandens behov
får inte beaktas vid prövning enligt
förhållandet

munen
På begäran

om
En

skall behandlas

enskilde

är tillgodosedda
första stycket.

den

hos

får

insatser,

hövliga
kommunen

sådana
sådan

som om
i
bosatt

i hemkom-

skyldig att
är hemkommunen
av inflyttningskommunen
för bebehövas
kan
med den utredning
kommunen
som
av ansökan.

bistå den förra

dömningen

25 §I0
för

kommun

Varje

ansvarar
till familtillgång

att det

finns

jehem

och

boende

för enskilda

vård

för

hem

eller

och familjer

för
kommun
ansvarar
familtill
tillgång
finns
det
att
och hem för vård eller
jehem
boende för enskilda och familjer

Varje

och bo
vårdas
behöver
som
Enligt
hemmet.
utanför det egna
23 a § skall dock behovet
av

bo
och
vårdas
som behöver
utanför det egna hemmet. Enligt
26 § skall dock behovet av vissa

vissa hem tillgodoses

hem tillgodoses

av staten.

av staten.

26 §11
Behovet

av sådana
bestämmelser

hem

som
vård

avses

i 12 § lagen

1990:52

av unga samt 22 och 23
om
missbrukare
i vissa fall skall tillgodoses
av
om
förvaltningsmyndighet
central
institutionsstyrelse
är
staten. Statens
tillsyn
leder och har
över verksamheten
dessa hem. Styrelsen

särskilda

1988:870

vård

hemmen.

9 Senaste lydelse 1997:740.
° Senaste lydelse 1997: 193.
" Senaste lydelse 1993:1.

med
lagen
av
för
vid
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Staten kan om det finns särskilda skäl för det
genom avtal uppdra åt
ett landsting eller en kommun
inrätta
och driva hem som avses i
att
första stycket.
För vård i ett sådant hem som avses i första stycket får avgift tas ut
av den kommun
som begärt placeringen.
Bestämmelserna
i24 § gäller
Bestämmelserna
i 27§ gäller
i
fråga
även
även i fråga om vård i hem som
om vård i hem som
avses i denna paragraf.
avses i denna paragraf.
29 §12
Socialnämnden

skall

medverka

att

åriga

till

under-

i 25 § får god

som avses
och fostran

vård

de

och

i

Socialnämnden

skall

medverka

att

åriga

övrigt

vård

till

de under-

som avses i 28 § får god
och fostran
och i övrigt

gynnsamma uppväxtförhållanden,
verka för att de får lämplig

gynnsamma uppväxtförhållanden,
verka för att de får lämplig

utbildning

utbildning

och

lämna

vårdnadshavarna

och

och

lämna

dem

som vårdar sådana underåriga råd, stöd och annan hjälp
som de behöver.

vårdnadshavarna

och

dem

som vårdar sådana underåriga råd, stöd och annan hjälp
som de behöver.

32 §13
Ett

första

medgivande

enligt

stycket

25 §

meddelas

av
i vårdnadshavahemkommun.
Om nämn-

Ett

första

medgivande
stycket

enligt

socialnämnden

socialnämnden

rens
dens prövning

rens hemkommun.
dens prövning gäller

gäller ett hem i en
skall nämnden
annan kommun,
informera
och samråda med den
kommunen
innan den fattar sitt

kommunen

beslut.

beslut.

Ett

medgivande

enligt

tredje

stycket

enligt

25 § femte stycket
av socialnärrmden

delas

och

eller de sökandes
Den

nämnd

medgivande

skyldighetema

25 §

ett samtycke
medden

i

hemkommun.
har

som

enligt

lämnat

25 § fullgör

enligt

26

I de

Z Tidigare 29 § upphävd
genom 1990:53.
3 Senaste lydelse 1997:313

28 §

meddelas

av

i vårdnadshavaOm

nämn-

ett hem i en
skall nämnden

annan kommun,
informera
och samråda

Ett

tredje
enligt
delas

innan

medgivande

enligt

sitt

28 §

stycket och ett samtycke
28 § femte stycket medi den
av socialnämnden

eller de sökandes
Den

med den

den fattar

hemkommun.

nämnd

medgivande
skyldighetema

som har lämnat
enligt 28 § fullgör

enligt

29

I de
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av
den i en annan kommun
stället
den nämnden

heterna

enligt

fullgör

28 § femte

enligt

av socialnämnden i en annan kommun fullgör i
skyldigden nämnden
stället

socialnämn-

lämnats

samtycke

fall

25 § femte

enligt

samtycke

fall

stycket

i

skyldig-

26

stycket

lämnats

heterna

enligt

29

33 §14
personer eller samfår inte bedriva
manslutningar
Enskilda

eller sampersoner
får inte bedriva
manslutningar
Enskilda

förmedla

finns

för adoption

från utlandet

förmedla

till
att
som syftar
hem
till
underåriga

som avses i 28
sammanslutningar
att i vissa fall förmedla

som avses i 25
Om rätt för auktoriserade
barn

verksamhet

att
som syftar till
till
hem
underåriga

verksamhet

bestämmelser

i lagen

1997:192

adoptionsfönnedling.

om internationell

35 §15
får,

Socialnämnden

återfall än som avses i 33 a
lcräva försörjningsstöd
som den
6 b §

enligt

har erhållit

enskilde

om det har lämnats
som förskott på en förmån
ersättning,
i
till den som är indragen

endast
eller

Socialnämnden

får,

än som avses
ekonomiskt
kräva

i 36

andra

i

fall

den

enskilde

har

i

bistånd
erhållit

14 § om det har getts under
kor om återbetalning.

andra
återsom
enligt
vill-

eller

arbetskonflikt,

den som på grund av
förhållanden
som han eller hon
till

inte

kunnat

råda

över

över
att förfoga
komster och tillgångar.
Har

ekonomisk

med stöd
nämnden
den

har

hjälp

av 6 g
återkräva
getts

hindrats
sina

från

under

får

in-

lämnats
social-

hjälpen,

om

villkor

om

återbetalning.
hjälp som kan komma att återkrävas
som avser ekonomisk
skall innehålla
Beslutet
skall vara skriftligt.
denna paragraf
enligt
paragraf utgör
denna
enligt
uppgift om den eller de omständigheter
som
enskilde.
den
skall
delges
Beslutet
återbetalningsplikten.
för
grund
Beslut

Senaste lydelse 1997:313.
5 Senaste lydelse 1998:855.
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36§|6
Om

någon

uppgifter

oriktiga

genom

Om

eller

undergenom
eller
att lämna uppgifter

låtenhet

någon

oriktiga

genom

uppgifter

eller

låtenhet

att lämna

på annat sätt förorsakat
att ekonomiskt bistånd enligt 6 b eller 6

nomiskt

eller med
g § utgått obehörigen
för högt belopp, får socialnämn-

gått

obehörigen

högt

belopp,

undergenom
uppgifter eller

på annat sätt förorsakat
bistånd enligt

att eko14 § utmed för

eller

får socialnämnden

den återkräva
vad som har beåterkräva vad som har betalats ut
talats ut för mycket.
för mycket..
Om någon i annat fall än som avses i första stycket uppburit sådant
ekonomiskt
bistånd obehörigen
eller med för högt belopp och skäligen
borde

ha insett

detta,

får socialnämnden

återkräva

vad som har betalats

ut för mycket
37 §17
Stöd-

och

hjälpinsatser

medför
inte kostav behandlingskaraktär
nadsansvar
för den enskilde vårdtagaren.
Kommunen
får dock, utom
beträffande
underårig,
för uppehället
ta ut ersättning
av den som på
grund av missbruk av alkohol, narkotika
eller därmed jämförbara
medel
får vård eller behandling
i ett hem för vård eller boende eller i ett fa-

miljehem.

Regeringen

bemyndigas meddela föreskrifter
om den högsta
som får tas utför varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser
än som angetts nu får kommunen
ta ut skälig ersättning.
Om en underårig
socialnämndens
försorg får vård i ett annat
genom
ersättning

hem än det egna, är föräldrarna
skyldiga att i skälig utsträckning
delta i
kommunens
kostnader enligt grunder som regeringen
föreskriver
Socialnämnden
får i sådant fall uppbära underhållsbidrag
som avser den

underårige.
Bestämmelserna

stycket
tjänst

inte

gäller
för

vilken

stämts enligt

första

i
i

avgift

fråga

om
har be-

35

Bestämmelserna

stycket
tjänst

gäller

i

inte

i

första

fråga

avgift

om
har be-

familjerådgivning,

hem-

för

vilken

stämts enligt

38

38§l8
För

tjänst,
ungdom
är stöd-

familjerådgivning,
verksamhet

enligt

för
12 §

hem-

För

barn

och

tjänst,

som

inte

ungdom

och hjälpinsatser

6 Senaste lydelse 1997: 1091.
17Senaste lydelse 1997:313.
s Senaste lydelse 1991:1667.

av be-

verksamhet

enligt

för barn
17 §

är stöd- och hjälpinsatser

som

och
inte

av be-
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sådant

handlingskaraktär,

social tjänst får
annan liknande
kommunen
ta ut skäliga avgifter
grunder
enligt
som kommunen

ta ut skäliga avgifter
grunder
som kommunen
får dock
Avgifterna
bestämmer.
enligt

överstiga

inte

för hemtjänst

Avgifter

personliga

hälso-

stycket

med avgifter

får inte, tillsammans

1982:763,

och sjukvårdslagen

som avses
uppgå till så

medel for sina
tillräckliga
att den enskilde inte förbehålls
levnadskostnader.
och andra normala
behov, boendekostnad
skall

fastställs

avgifterna

När

själv-

kommunens

inte överstiga
kostnader.

i 26 § tredje

belopp

får dock

Avgifterna

bestämmer.

själv-

kostnader.

stort

boen-

de som avses i 20 § andra stycket eller 22 § tredje stycket eller

kommunen

kommunens

sådant

handlingskaraktär,

boen-

de som avses i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycket eller
social tjänst får
annan liknande

make

sorgstagarens
situation.
ekonomisk

eller

försäkra

kommunen

sambo

inte drabbas

sig

av en oskäligt

om att omförsämrad

socialnämnden

föra talan

39 §19
Vill

socialnämnden

som
om ersättning
inte betalar godvilligt

föra talan
enskild

en
för ekono-

som avses i 33 eller
eller
för kostnad
§
som
a
haft enligt 34 §
har
kommunen
eller andra stycket, skall
första
misk

hjälp

33

talan väckas

hos länsrätten

inom

kosttre år från det kommunens
väcks vid
Talan
nad uppkom.
den länsrätt inom vars domkrets

Vill

ersättning

om
inte betalar

som
godvilligt

en enskild
för ekono-

som avses i 35 eller
för kostnad som kommunen har haft enligt 37 § första
skall talan
eller andra stycket,

misk

hjälp

36 § eller

väckas hos länsrätten
från

det

uppkom.

kommunens
Talan

tre år
kostnad

inom

väcks

vid

den

den
vars domkrets
enskilde
bosatt.
är
den enskilde är bosatt.
får inte bifallas,
Talan om ersättning
om den ersättningsskyldige
eller en del av denna kan antas bli ur
genom att återbetala kostnaden
i övrigt eller
eller
sin dagliga livsföring
stånd att klara sin försörjning
annars synnerliga

skäl talar mot bifall

9 Senaste lydelse 1997:1091

länsrätt

inom

till ersättningsanspråket

39
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40 §20
Socialnämnden
delvis

efterge

skyldighet
33a

den

eller

Socialnämnden
delvis

ersättnings-

som avses i 33 och
och
samt 34 §första

§§

andra

får helt

får helt
den

efterge

eller

ersättnings-

som avses i 35 och
36 § samt 37 § första och andra
styckena.

skyldighet

styckena.

44 §21
besluta
på sovägnar får ges endast
en särskild avdelning
som
består av ledamöter
eller ersäti ärenden som
tare i nämnden

tare

ankommer

ankommer

Uppdrag

Uppdrag

att

cialnämndens

nämnden

på

första-fjärde

25

dast

och

styckena

första

och andra

14 § tredje

26, 27 och 43
med

styckena,

stycket,

särskilda

stycket

Första
ärenden

enligt

gäller

i ärenden

och

stycket,

särskilda

13

21, 22, 24,

lagen 1990:52
bestämmelser

om
vård av unga samt 11 och 13 §§
lagen 1988:870
om vård av
missbrukare
i vissa fall.

av
i

även

som
enligt

styckena

och andra styckena,

26, 27 och 43
med

om

vård

ersät-

nämnden

på

14 § tredje

11 och 13

om
i vissa fall.

missbrukare

första

13

lagen 1990:52

vård av unga samt
lagen 1988:870

eller

31 § denna lag, 4 och 6 §§, 11 §

21, 22, 24,

bestämmelser

i nämnden

28 § första-fjärde

denna lag, 4 och 6 §§, 11 §

28§

på sofår ges enavdelning som

vägnar

en särskild
av ledamöter

består

enligt

besluta

att

cialnämndens

Första

25 § femte stycket
vägras och beslut

ärenden

om samtycke
enligt 36 § om att föra talan om
återkrav enligt 33 a

stycket

enligt

gäller

även

28 § femte stycket
vägras och beslut

om samtycke
enligt 39 § om att föra talan
återkrav enligt 36

om

45 §22
att besluta på socialnämndens
vägnar får när det gäller
föräldrabalken
endast
uppgifter
avse
som anges i följande lagrum

Uppdrag

1 kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap.

4-6, 8 och 9 §§ föräldrabalken,

9 § att besluta

att inte påbörja

utredning

dock inte befogenhet

enligt

eller att lägga ned en påbörjad

utredning,
3 kap.
6 kap.

6 och 8
6

föräldrabalken,

14 a § andra

stycket

äldrabalken,

2° Senaste lydelse 1997:313
2 Tidigare 44 § upphävd genom 1997:313.
22Tidigare 45 § upphävd genom 1997:313.

och

15 a § andra

stycket

för-

i
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beslut att utse utredare i mål
beträffande
eller
vårdnad,
boende
och ärenden om
umgänge,
beträffande
godkännande av avtal om att
7 kap. 7 § föräldrabalken
skall betalas för längre perioder än tre månader,
underhållsbidrag
19 § föräldrabalken

6 kap.

föräldrabalken.

11 kap. 16 § andra stycket

omfatta
beslut
denna

att meddela
som avses i 30 §
vad
denna lag eller att fullgöra
nämnden
på
ankommer
som
enligt 5 § lagen 1947:529
om

om
17 §

eller

barnbidrag

allmänna

1996:1030

i frågor

barnbidrag

allmänna

1996:1030

lagen

under-

om

befogenhet

omfatta
beslut

nämnden

på

1947:529

5 § lagen

lagen

nämndens

att meddela
i frågor som avses i 27 §
vad
lag eller att fullgöra

befogenhet

ankommer

som
enligt

att besluta på socialvägnar får inte heller

Uppdrag

Uppdrag att besluta på socialnämndens
vägnar får inte heller

eller

17 §
under-

om

hållsstöd.

hållsstöd.

49 §23

§ och fatta beslut
den

i ärendet

även

byter

vis-

underårige

om
telsekommun.

inletts

om en utredning
50 § och ärendet

avser

slutföra
och

vård

underårige

byter

även
vis-

gäller

inletts

enligt

om en
47 § och ärendet

avser

vård

av

missbrukare.

inte om den nya vistelsekommunen
att ta över utredningen
av ärendet.

Första

att
48 §

Detsamma

utredning

av

enligt

en utredning
beslut i ärendet

om
telsekommun.

missbrukare.
till

fatta
den

gäller
enligt

Detsamma

är skyldig

Socialnämnden

Socialnämnden
är skyldig att
enligt 50 a
slutföra en utredning

stycket

gäller

samtycker

53
I ärenden
någon

hos socialnämnden
skall

enskild

nämnden

mot
som avser myndighetsutövning
bestämmelser
i
följande
tillämpa

1986:223:

förvaltningslagen

stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
20 § om motivering
av beslut,
26 § om rättelse av skrivfel och liknande.
i 16 och
Bestämmelserna
Bestämmelserna
i 16 och 17
14 § första

förvaltningslagen
inte
annan

uppgifter
sökande

gäller

som rör någon
i ett ärende om

23Senaste lydelse 1990:53.
24Senaste lydelse 1986:1186.

förvaltningslagen

dock
inte

annan

uppgifter
sökande

gäller

17

dock

som rör någon
i ett ärende om

41

42
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ett sådant boende
§ andra

stycket

stycket

eller

liknande

social

Vad

som avses i 20
eller 21 § tredje

om någon
tjänst.

ett sådant boende
§ andra stycket

stycket

annan

som avses i 20
eller 22 § tredje

eller

liknande

om någon
social tjänst.

annan

som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en
eller ett yttrande till en annan myndighet
i ett mål eller ärende

ansökan

som rör myndighetsutövning

mot enskild

hos denna.

54 §25
Den som enligt vad som sägs
i 54 § skall ges tillfälle
att yttra
sig enligt 17 § förvaltningslagen

Den som enligt vad som sägs
i 53 § skall ges tillfälle
att yttra
sig enligt 17 § förvaltningslagen

1986:223

1986:223

träde

har rätt

inför

särskilda

att få före-

nämnden,

skäl föranleder

om inte
annat.

Den som ges tillfälle
inför nämnden.

träde

inför

särskilda
sig skall

att yttra

har rätt
nämnden,

skäl föranleder

underrättas

före-

att

om inte
annat.

om sin rätt att

företräde

59 §

Anteckningar
nämndens

ningen

och andra uppgifter

personregister

gjordes

i akten.

om samma person
Uppgifter
i

skall

gallras

Gallring

skall

inte har gallrats
personregister

gallringsskyldigheten

gallras

får

inte

med

inte ske så länge uppgifter
andra stycket.
i

avser har upphört.
senast kalenderåret

avslutad

vara
inträdde.

handlingar

socialanteck-

personregister

som avses i 58 § första stycket
skall gallras fem år efter det att
de förhållanden
som uppgiften

6

Följande

dock

av nämnden enligt
Uppgifter

som avses i 59 § första stycket
skall gallras fem år efter det att
de förhållanden
som uppgiften
avser har upphört.
skall
Gallringen

i en personakt som tillhör
fem år efter det sista

efter

det

att

§26
Följande

handlingar

får

inte

stöd av bestämmeli
60
första
§
stycket:
serna
handlingar som kommit
in

med stöd av bestämmelserna i 59 § första stycket:
handlingar som kommit in

eller upprättats
i samband med
utredning om faderskap,
handlingar
in
som kommit
eller upprättats
i samband med

eller upprättats
i samband med
utredning om faderskap,
handlingar som kommit in

25Senaste lydelse 1997:1229.
26Senaste lydelse 1998:719.

gallras

eller

upprättats

i samband

med
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om adoption,
handlingar
som kommit

utredning

om adoption,
handlingar
som kommit

utredning
eller

i samband

upprättats

har

underårig

att

en
tagits

in
eller

med

skall

vidare

från

dantas

gallring

enligt

i ett annat enskilt hem
någon av hans
som inte tillhör
föräldrar
eller någon annan som
har vårdnaden om honom.
dantas

fande

urval

ett representativt

till

vidare

gallring

enligt

i 59 § av hänsyn
behov i ett repurval av kommuner
kommuner

och i övriga

beträfurval

ett representativt

fande

av

unbe-

forskningens

resentativt

beträf-

kommuner

från

stämmelserna

i 60 § av hänsyn
behov i ett reptill forskningens
urval
resentativt
av kommuner
i övriga

skall

Handlingar

unbe-

stämmelserna

och

i ett hem för
boende, i ett familje-

hem eller

någon av hans
som inte tillhör
eller någon annan som
föräldrar
har vårdnaden om honom.
Handlingar

eller

vård

placerats

har

att

emot i ett hem för
boende,
eller
i ett familjevård
hem eller i ett annat enskilt hem

eller

upprättats

en underårig
eller tagits emot

placerats

in
med

i samband

av

personer.

personer.
68
Ett

förening,

bolag,

en
en stiftelse

en

en
en förening,
eller
stiftelse
en
en
får inte utan tillenskild individ
yrkesmässtånd av länsstyrelsen

bolag,

Ett

en
får inte utan tillyrkesmässtånd av länsstyrelsen
verksamhet
i form
sigt bedriva

samfällighet,

av

av

samfállighet,
enskild

eller

individ

20

stycket

§ andra

för

viss

annan

20

stycket

§ andra
hem

hel-

för

viss

annan

hel-

dygnsvård,

dygnsvård,
4. hem

sådana som avses i
eller 22 §

motsvarande

tredje stycket,

tredje stycket,
hem

boendeformer

särskilda

boendeformer

sådana som avses i
eller 21 §

motsvarande

i form

hem för vård eller boende,

hem för vård eller boende,
särskilda

verksamhet

bedriva

sigt

eller

öppen

under

het för vård

del av dygnet.
skall
Tillstånd

hem

verksam-

en begränsad

eller

öppen

het för vård under

verksam-

en begränsad

del av dygnet.
i det län där verksamheten

sökas hos länsstyrelsen

skall bedrivas.
Tillstånd
avtal enligt

behövs

inte för sådan verksamhet

4 § tredje stycket

27Senaste lydelse 1997:313.

har överlämnat

genom
som kommunen
till en enskild att utföra.

43
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69 §28
Tillstånd

bedriva

sådan

Tillstånd

som avses i 69 § får
endast om verksamheten

verksamhet

att

verksamhet

beviljas
uppfyller

kraven

uppfyller

och säkerhet.

kraven

på god kvalitet

och säkerhet.

Tillstånd
säkerhet

sådan

som avses i 68 § får
endast om verksamheten

beviljas

på god kvalitet

bedriva

att

får

förenas

med

villkor

av betydelse

för

kvalitet

och

i verksamheten.

Om

verksamheten

skall nytt tillstånd

helt

eller

till

väsentlig

del ändras

eller

flyttas,

sökas.
70 §29

Verksamhet
stånd

för

krävs

stycket

vilken

enligt

står under

av socialnämnden
där verksamheten

till-

Verksamhet

69 § första

löpande

stånd

tillsyn

stycket

i den kommun

är belägen.
har rätt att inspektera
verksamheten
och får inhämta

handlingar

för

vilken

till-

68 § första

enligt

står under löpande

av socialnämnden
där verksamheten

Nämnden

de upplysningar

krävs

tillsyn

i den kommun
är

belägen.

Nämnden

har rätt att inspektera
verksamheten
och får inhämta

och ta del av de
behövs
för
som

de upplysningar

handlingar

tillsynen.

och ta del av de
behövs
för
som

tillsynen.

Om

socialnämnden

verksamhet
underrätta

får

kännedom

i enskild
om missförhållanden
står
under
länsstyrelsens
tillsyn, skall socialnämnden
som
länsstyrelsen om det.
71 §30

Bestämmelserna
52 §§ gäller
enskild
der

i

51

i tillämpliga

verksamhet

länsstyrelsens

och

delar

som står untillsyn
enligt

Bestämmelserna
i

51 §§ gäller
enskild
der

i

i tillämpliga

verksamhet

länsstyrelsens

50

och

delar

som står untillsyn
enligt

69 b

Dokumentationen

skall

76

bevaras

så länge

antas

varas så länge den kan antas ha
betydelse
för åtgärder
i verk-

ha betydelse

den kan

för åtgärder

samheten.

28Senaste lydelse 1997:313.
29Senaste lydelse 1997:313.
3° Senaste lydelse 1997:313.

i verk-

Dokumentationen

samheten.

skall be-

i
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72§
enskild
under

76 § skall, om det begärs av
den som akten rör, så snart som
denne för
tillhandahållas
möjligt

om det begärs
akten
den
rör, så snart
som
av
dentillhandahållas
möjligt
som

ligt

eller avskrivning
ne för läsning
eller
eller i avskrift
på stället

läsning

ligt

69 b § skall,

kopia,

om

71 a
Frågor
ansvarar
av den

inte

följer

annat

i en personakt i
står
verksamhet
som
tillsyn
länsstyrelsens
en-

En handling

i
i en personakt
verksamhet
står
enskild
som
tillsyn
under länsstyrelsens
enEn handling

stället

avskrivning

eller
eller

i avskrift

om inte annat följer

av

på

eller kopia,
av 81

enligt första stycket prövas av den som
om utlämnande
för personakten.
Anser denne att personakten eller någon del
inte bör lämnas
ut, skall han genast med eget yttrande
frågan

överlämna

till

för prövning.

länsstyrelsen

73

Länsstyrelsen

får

besluta

i enskild

får besluta att
verksamenskild
i
personakt
en
het som står under länsstyrelsens

Länsstyrelsen

att

verksam-

en personakt
het som står under länsstyrelsens
enligt 69 b § skall tas om
tillsyn
hand

tillsyn

76 § skall

enligt

tas om

hand

upphör,
om verksamheten
skäl
om det på sannolika

upphör,
om verksamheten
skäl
sannolika
det
på
om

inte
eller

inte
antas att personakten
enligt
handhas
kommer
att
föreskrifterna
i denna lag eller

enligt
som meddelats
med stöd av lagen, eller
om den som ansvarar för
ansöker om det och
personakten

enligt föreskrifter
som meddelats
med stöd av lagen, eller
om den som ansvarar för
personakten ansöker om det och

kan

antas

kommer

att
att

föreskrifterna

personakten

enligt

handhas
i denna

kan

lag

föreskrifter

det finns ett påtagligt behov av
behov av
ett påtagligt
att akten tas om hand.
att akten tas om hand.
personakt skall återlämnas, om det är möjligt och
En omhändertagen
enligt första stycket. Beslut i
det inte finns skäl för omhändertagande
det finns

efter ansökan av den
meddelas av länsstyrelsen
fråga om återlämnande
för
personakten.
ansvarade
som vid beslutet om omhändertagande
skall
första stycket
Personakter
som har tagits om hand enligt
där akterna
i den kommun
avskilda
hos arkivmyndigheten
förvaras

omhändertagits.
de kom

in till

Personakterna

arkivmyndigheten.

3 Senaste lydelse 1998:384.

skall

bevaras

i minst

En myndighet

två år från det att

som har hand om en

45
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personakt

har, om en uppgift ur akten begärs
som har omhändertagits
fall, samma skyldighet
att lämna uppgiften
som den haft
som ansvarat för akten före omhändertagandet.
för särskilt

74 §32

Tillsyn

i denna lag är konlaglighet
och rättssäkerav
het i individärenden
i kommunal
och enskild verksamhet som svatroll

rar för
tjänsten

uppfyller

uppgifter

inom

samt att
de krav

verksamheten
som

social-

anges

7§.
75 §33

Socialstyrelsen

har

över socialtjänsten
sådan verksamhet

som
skall

institutionsstyrelse
för.
Socialstyrelsen
Till

svara
och

socialtjänsten.

ledning

gifter

utom
Statens

skall följa

vidareutveckla
enskilda

tillsyn

i riket

för

kommuner

för

som svarar
inom
socialtjänsten

Socialstyrelsen

utfärda

och
uppfår

allmänna

råd.

Socialstyrelsen

föreskrifter

leder

och

länsstyrelserna

allmänna

genom
råd

deras

tillsyn

har

tillsyn

i

över socialtjänsten.
76 §34

Länsstyrelserna
över
muner

den socialtjänst
och

enskilda

svarar för.
Länsstyrelserna

32Senaste lydelse 1998:384.
33Senaste lydelse 1997:313.
34Senaste lydelse 1991:1667.

som kominom länet
skall

i
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informera och ge råd till allsom rör soci-

i frågor

mänheten

altjänsten,

på social-

samverkan

främja
tjänstens

område

munerna

och

organ,
biträda

kom-

mellan

samhälls-

andra

med

socialnämnderna

råd i deras verksamhet,
Socialstyrelsen
hålla

under-

om vad som framkommer
tillsynslänsstyrelsernas

rättad
under

verksamhet.
77
som står under Socialstyrelsens och länsstyrelsens tillDen

syn är skyldig
myndighetens

att på
begäran

lämna
material

och

handlingar

tillsyns-

annat
verksamheten
samt lämrör
som
som tillsynsna de upplysningar
myndigheten behöver för sin tilloch utvärsyn eller uppföljning
dering av socialtjänsten.
får föreT illsynsmyndigheten

för

den som svarar
att lämna

lägga

vad

samheten

begärs.

I föreläggandet

verk-

får

som
vite

har

rätt

sättas ut.

Tillsynsmyndigheten
att
står

verksamhet

inspektera
under

dess tillsyn.

synen har
tillträde

myndigheten

andra
der,

till

de

som
Vid till-

rätt att
och
lokaler

bostädock
utrymmen,
verksamanvänds
för
som

heten.
Den som utför inspektionen
omhänderta
har rätt att tillfälligt
och
handlingar
annat material

35Senaste lydelse 1987:380.

47

48

Författningsförslag

SOU 1999:97

som rör verksamheten.
Den vars verksamhet
inspekteras är skyldig att lämna den

hjälp

behövs

vid

inspek-

tillsynsmyndighet

får

som

tionen.
78 §36
Om
kännedom
inom

fyller

verksamhet

om att
socialtjänsten

kraven

på

inte

uppoch

laglighet

rättssäkerhet

eller de krav som
och
7
§
i
anges
om missförhållandet är av betydelse för
enskildas möjligheter
de inatt
satser de har rätt till, får
synsmyndigheten
förelägga

för

som svarar
avhjälpa

verksamheten

missförhållanden

föreläggandet

får

Ett föreläggande
hålla

uppgifter

tillden
att
I

vite sättas ut.
skall inne-

om de åtgärder

som tillsynsmyndigheten
anser
nödvändiga för att de påtalade

missförhållandena

skall

kunna

avhjälpas.
Om ett föreläggande
att avhjälpa
inte
ett missförhållande

följs
får

och om detta är allvarligt
helt eller
tillsynsmyndigheten

delvis förbjuda

fortsatt

verksam-

het.
Om ett föreläggande
innebär
att kommunen skall se till att viss
verksamhet skall förbättras
eller

tillskapas
följs

skall

regeringen.

36Senaste lydelse 1987:380.

och föreläggandet
detta

rapporteras

inte
till

F örfattningsförslag

SOU 1999:97

79§
Om ett missförhållande
innebär fara för enskildas liv, säkerhet, eller hälsa får tillsynsmyn-

före-

utan föregående
förbjuda fortsatt

digheten
läggande

verk-

samhet.
Beslut

första

enligt

stycket

verkställighet

går i omedelbar
85§
efter

Om någon
socialnämnd
eller

vistas

boende

boendefonn

eller

sådan

eller bostad

som avses i 20 § andra stycket, 21 §
och 69 § första
tredje
stycket
har den kommun

stycket

som
ansvaret

beslutat

om vistelsen
det bistånd
enligt

för
det

behovsprövade

individuellt

stöd

och

de

6 § samt
be-

individuellt

kommun
vård

sådan

eller

eller bostad som av§ andra stycket, 22 §
68 § första

och

har den kommun

stycket

som
ansvaret
om vistelsen
det socialbidrag
enligt 5 §

beslutat
för

lagen om socialbidrag
1 999.00
och bistånd enligt 14 § samt det
individuellt

kan

boende

ses i 20
tredje stycket

och

nens ansvar upphör om ärendet
överflyttas
enligt 72

vistas

eller

boendefonn

ligt

sociala tjänster en§§ som den enskilde
behöva.
Placeringskommu-

beslut

av en
i en annan
hem för
i familjehem,

socialnämnd

hovsprövade
10-12

efter

Om någon

av en

i en annan
hem för
i familjehem,

kommun
vård

beslut

de

vade

stöd

behovsprövade

behovsprö-

individuellt

sociala

enligt

tjänster

10,

13, 16-17

§§ som den enskilde
behöva.
Placeringskommu-

kan

nens ansvar upphör om ärendet
överflyttas
enligt 84
Den kommun

där den enskil-

de är folkbokförd

Den kommun

där den enskil-

har samma anplaceringskommun
svar som en
enligt första stycket för bistånd,

de är folkbokförd

stöd och sociala

bidrag

enligt

bidrag

1999300

tjänster

har samma anplaceringskommun
svar som en
enligt första stycket för social-

enligt

14

lagen
stöd

om socialoch bistånd
och

sociala

tjänster
under kriminalvård
under
i

annan
initiativ

kommun,

i anstalt,

vård på sjukhus

sjukvårdsinrättning
av någon

annan

under kriminalvård

eller

på
än en

i anstalt,

under vård på sjukhus
i

eller

sjukvårdsinrättning

på

annan

än en

annan
initiativ
av någon
kommun,

49

50
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inför

aktualiserats

som
avslutningen

vård

av

enligt

1

eller

inför

aktualiserats

som
avslutningen

vård

av

l

enligt

eller
87§

Socialnämndens
överklagas

hos

får

beslut

om nämnden
beslut i fråga om

meddelat

försörjningsstöd
eller

vägran

nedsättning

försörjningsstöd

fortsatt

får

förvalt-

allmän

om nämnden
beslut i fråga om

har

ningsdomstol,
meddelat

6 b

enligt

hos

överklagas

har

ningsdomstol,

beslut

Socialnämndens

förvalt-

allmän

bistånd

14 §

enligt

av
enligt

6 d
annat bistånd enligt
ansökan enligt 6 h

enligt

ansökan

återkallelse

medgivande,
eller

medgivande

6f

om

av
samtycke

eller

enligt
begränsning

15
återkallelse

eller

medgivande

eller

25

förbud

enligt

medgivande,
eller

28

förbud

en-

ligt 27

av
samtycke

om

eller

begränsning

en-

ligt 30

Beslut

i fråga om bistånd

till

annan får inte överklagas

första

enligt

stycket.
Beslut
länsrätt

som avses i första stycket
kammarrätt
får dock förordna

i frågor
eller

verkställas

först sedan det har vunnit

omedelbart.

gäller

dess

att

En
skall

beslut

laga kraft.
88§
beslut

Tillsynsmyndighetens
om föreläggande
dra stycket eller

77 § an78 § fösta styck-

enligt

et samt förbud enligt
stycket eller 79 § får

78 § tredje

överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.
90§
Till

böter döms den som
åsidosätter bestämmelserna

i 25 § eller

31 § första

stycket,

om inte gämingen
fall är belagd med

straff

1997:192

internationell

om

i sistnämnda
i lagen

adoptionsförmedling,
överträder

förbud

eller

Till

böter döms den som
bestämmelserna

åsidosätter
i 28 § eller

33 § första

stycket,

i sistnämnda
om inte gämingen
fall är belagd med straff i lagen

1997:192

om
adoptionsförmedling,
överträder

internationell
förbud

eller
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begränsning

som har meddelats
med stöd av 27
driver sådan
utan tillstånd

begränsning

verksamhet

verksamhet

som avses i 69
mot ett förbud som
meddelats
70 §
enligt

4. i strid
har

fortsätter

verksamheten.

som har meddelats
med stöd av 30
driver sådan
utan tillstånd

som avses i 68
mot ett förbud som
har meddelats
enligt 78 § tredje
4. i strid

stycket

eller

79

§

fortsätter

verksamheten.
Allmänt

länsstyrelsen

åtal får väckas

endast efter medgivande

eller Socialstyrelsen.

av socialnämnden,

5l
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Förslag

till

Lag om

socialbidrag

föreskrivs

Härigenom

1999:O0

följ ande

1 § Denna

lag

socialbidrag

samt rådgivning

enskildas

gäller

rätt

till

ekonomiskt

för att tillgodose

behov

i form

stöd

av

av grundläggande

försörjning.
skall

2 § Socialbidraget
utformas

människors

främja

den enskildes

så att det stärker

ekonomiska

resurser

trygghet

och

att leva ett självstän-

digt liv.
3 § Den som inte själv kan tillgodose
sina grundläggande
behov av förpå annat sätt har rätt till socialsörjning eller kan få dem tillgodosedda

bidrag

av socialnämnden.
Rätten till socialbidrag
för

ansvarar
svarande.

sin

4 § Den enskilde

förutsätter

att den enskilde efter sin förmåga
arbete,
eller
utbildning
motgenom

försörjning

skall

genom

tillförsälcras

Socialbidraget

en skälig

lev-

telefon

och

nadsnivå.
5 § Socialbidrag

för skäliga

lämnas

livsmedel,

kläder

förbrukningsvaror,

kostnader

för

och skor, lek och fritid,
hälsa och hygien

samt dagstidning,

TV-avgift,
boende,

hushållsel,

arbetsresor,

hemförsäkring,

läkarvård,

tand-

vård, glasögon

och arbetslöshetskassa.
i fackförening
samt medlemskap
andra grundläggande
ekonomiska
försörjningsbehov
som inte avvårdeller
behandlingsinsatser,
ser
4. ekonomisk
rådgivning.

Skäliga
geringen

kostnader
närmare

enligt

föreskriver

första

stycket

beräknas

1 skall i enlighet

med vad regällande

en för hela riket
prisundersökningar

enligt

rörande
på grundval
norm riksnorm
av officiella
olika hushållstypers
baskonsumtion.
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnärrmden
dock beräkna dessa kostnader till en
högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna
till
en lägre nivå,

om det finns

6 § Socialnämnden
viss tid

skall

delta

särskilda

skäl för detta.

får begära att den som uppbär socialbidrag
under
i av närrmden anvisad praktik eller annan kompe-
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beredas någon

tenshöj ande verksamhet

om den enskilde inte har kunnat
arbetsmarknadspolitisk
åtgärd, och

lämplig

inte har fyllt
har fyllt

år, eller

tjugofem

år men av särskilda
eller

tjugofem

tenshöj ande insatser,

skäl är i behov

med tillgång till finansiering
i
en utbildning
behöver
ordning men under tid för studieuppehåll

av kompe-

följer
särskild

försörjnings-

stöd.
Praktik
tiden

verksamhet
som avses i första
utveckla
den
enskildes
möjligheter
att i framatt
skall stärka den enskildes möjsig själv. Verksamheten

eller

skall

stycket

kompetenshöjande

syfta till

försörja

eller, där så är lämpligt,
att komma in på arbetsmarknaden
fortsatt
skall
utformas
med skälig hänsyn till
utbildning.
Den
en
enskildes individuella
önskemål och förutsättningar.
ligheter

Socialnämnden
fattas enligt

skall

första

samråda

med länsarbetsnämnden

innan

på
den

beslut

stycket.

7 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik elfår
ler annan kompetenshöjande
verksamhet
som anvisats enligt 6
fortsatt
gäller om han
socialbidrag
vägras eller nedsättas. Detsamma
skäl uteblir

eller hon utan godtagbart
tenshöj ande verksamheten.

från praktiken

eller

den kompe-

verksamhet
8 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande
enligt 6 § skall därvid inte anses som arbetstagare.
I den utsträckning
den enskilde utför uppgifter
som stämmer överens med eller till sin art
liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete,
skall han eller hon
dock
3 kap.

likställas
1-4

med

arbetstagare

och 7-14

arbetsmiljölagen

vid

§§, 4 kap. l-4

1977:1160

tillämpning
och 8-10

och av lagen 1976:380

av 2 kap. 1-9 §§,
samt 7-9 kap.
om arbetsskade-

försäkring.
9 § Socialnämnden

cialbidrag

återlcräva
får, i andra fall än som avses i 10
har erhållit enligt 5 § l och 2 endast

som den enskilde
det har lämnats

soom

som förskott på en förmån eller ersättning,
till den som är indragen i arbetskonflikt,
eller
till den som på grund av förhållanden
som han eller hon inte kunråda
hindrats
från
och tillförfoga
över
över sina inkomster
nat
att
gångar.
lämnats med stöd av 5 § 3 får socialnämnden
den
har getts under villkor om återbetalning.
om

Har socialbidrag
kräva

hjälpen,

åter-
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som kan komma att återkrävas enligt
som avser socialbidrag
denna paragraf skall vara skriftligt.
Beslutet skall innehålla uppgift om
den eller de omständigheter
som enligt denna paragraf utgör grund för
Beslut

Beslutet

återbetalningsplikten.

skall delges den enskilde.

eller genom underlåtenhet
att
genom oriktiga uppgifter
enligt 5 §
eller på annat sätt förorsakat
lämna uppgifter
att socialbidrag
återeller med för högt belopp, får socialnämnden
utgått obehörigen
10 § Om någon

vad som har betalats ut för mycket.
Om någon i annat fall än som avses i första stycket uppburit socialeller med för högt belopp och skäligen borde ha inbidrag obehörigen
kräva

sett detta,
mycket.
11 § Vill
betalar

får

socialnämnden

återlcräva

har

som

betalats

ut för

om ersättning
som en enskild inte
skall talan
i
eller
10
9
§
som avses

föra talan

socialnämnden

för socialbidrag

godvilligt

vad

kostnad uppkom.
tre år från det kommunens
inom vars domkrets den enskilde är bosatt.
Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige
gestånd
kostnaden
eller
del
denna
kan
bli
återbetala
att
antas
ur
nom
en
av
eller sin dagliga livsföring
i övrigt eller annars
att klara sin försörjning
väckas
Talan

hos länsrätten

inom

väcks vid den länsrätt

syrmerliga

skäl talar mot bifall

12 § Socialnämnden

till ersättningsanspråket.

får helt eller delvis

efterge

den ersättningsskyldig-

het som avses i 9 och 10 §§.
13 § Socialnämndens

beslut

får överklagas

hos allmän

förvaltnings-

enligt
om nämnden har meddelat beslut ifråga om socialbidrag
enligt 7
5 § eller vägran eller nedsättning av socialbidrag
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
En läns-

domstol,

får dock förordna
rätt eller kammarrätt
först sedan det har vunnit laga kraft.
14 § Prövningstillstånd
beslut

Denna

enligt

krävs

denna lag.

lag träder

i kraft

den

vid

att dess beslut

överklagande

till

skall

verkställas

kammarrätten

av

SOU 1999:97

F özfattningsförslag

Förslag

till

Lag om

äldreförsörjningsstöd
föreskrivs

Härigenom

Allmänna

1999:000

följande

bestämmelser

1 § Äldreförsörjningsstöd

möjutges till den som saknar ekonomiska
sitt behov av försörjning.
att själv eller på annat sätt tillgodose
Bestämmelserna
i lagen gäller dem som är 65 år eller äldre.

ligheter

2 § Äldreförsörjningsstöd
allmänna

3 § I denna

1962:381

av Riksförsäkringsverket

och

de

det enligt 1 kap. 6 § lagen
lag avses med prisbasbelopp
fastställda prisbasbeloppet.
om allmän försäkring

4 § En stödberättigad
make

sin

handhas

försäkringskassoma.

skall

vid

som är gift
tillämpningen

lever
men stadigvarande
av denna lag likställas

åtskild

från

med

ogift

person om inte särskilda skäl föranleder annat.
sammanbor
med någon med
En stödberättigad
som stadigvarande
vilken han eller hon varit gift eller har barn eller haft barn skall vid
med gift person. Om inte skäl
av denna lag likställas
för annat skall detsamma gälla i fråga om man och kvinna som
och är folkbokförda
utan att vara gifta med varandra lever tillsammans
på samma adress.

tilllämpningen
visats

Rätt

till

äldreförsörjningsstöd

den som är bosatt i Sverige har rätt till äldreförsörjningsstöd.
utlandsvistelse
i mer än tre månader under en tolv månaders
kan inte äldreförsörjningsstöd
lämnas.

5 § Endast
Vid

period

äldreförsörjningsstöd
föreligger
inte för den som
före 65 års ålder tar ut inkomstpension,
eller pretilläggspension
åldersmiepension
enligt lagen 1998:674
inkomstgrundad
om
pension, eller

6 § Rätt till

eller premiepension
tilläggspension
tar ut del av inkomstpension,
eller
enligt lagen 1998:674
ålderspension,
om inkomstgrundad
till följd av bristande
eller underlåten
inte tillavgiftsbetalning

godoräknats

pensionsrätt

eller vars pensionspoäng

reducerats.
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7 § Den

motsvara
och 1,01 gånger pris-

för den som är ogift
för den som är gift.
basbeloppet
Äldreförsörjningsstöd
lämnas för skäliga kostnader
kläder

och skor,
telefon

ning,

fritid,

vård, tandvård

förbrukningsvaror,

samt glasögon.
enligt

Har den stödberättigade
för

bostadskostnad

skall

resor,

dagstid-

hemförsäkring,

läkar-

denna lag behov

det prövas

enligt

livsmedel,

för

och hygien,

hälsa

hushållsel,

TV-avgift,

och

tillför-

genom äldreförsörjningsstödet
skall
Den skäliga levnadsnivån

skall

stödberättigade

säkras en skälig levnadsnivå.
1,22 gånger prisbasbeloppet

lagen

stöd
av ekonomiskt
1994:308
om bo-

till pensionärer.

stadstillägg

8 § Äldreförsörjningsstöd

lämnas

i de fall

inte

den

enskildes

för-

för den som är ogift och
kronor för vardera av två makar. Vid beräkningen
sextiotusen
av förbeaktas
värdet
sådan
privatbostadsfastighet
skall
mögenheten
inte
av
och
1928:370
eller privatbostad
som avses i 5 § kommunalskattelagen

mögenhet

överstiger

sjuttiofemtusen

som utgör

sökandens

pennanentbostad.

Ansökan

och utbetalning

av äldrefdrsörjningsstöd

om äldreförsörjningsstöd
Ansökan
försäkringskassan.

9 § Ansökan
allmän

kronor

skall
skall

göras

innehålla

för att bedöma den sökandens rätt till stöd.
skall lämnas
Uppgifter
om faktiska förhållanden

m.m.

skriftligen

hos den

de uppgifter

som

behövs

på heder och sam-

vete av den sökande och, om han är gift, hans maka.
skall lämnas personligen
hos den allmänna
Ansökan

försäkrings-

kassan.

enligt föräldrasom har god man eller förvaltare
lämnandet
och uppgiftsskyldigheten
om det kan anses
den
eller
förvaltaren.
uppdraget,
gode
mannen
av

För den sökande
balken

följa

åligger

10 § Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd
dragsberättigade

ansöker

före ansökningsmånaden

Åldreförsörjningsstöd
ande månader
sin ansökan.
sökan.

skall betalas ut månadsvis.
från och med den månad

lämnas

om stödet.
om särskilda
kan

lämnas

Stödet

får lämnas

då den bi-

för en månad

skäl föreligger.
under

högst

tolv

sammanhäng-

av de uppgifter
som den sökande lämnat i
lämna en ny anFör tid därefter skall den stödberättigade
på grundval

SOU 1999:97

Författningsförslag

11 § Försäkringskassan

synnerliga

skäl,

får på begäran

betala

ut stödet
för den enskildes

för att användas

till

av socialnämnden,
om det finns
lämplig person eller till nämnden

bästa.

12 § Den som uppbär äldreförsörjningsstöd
anmäla sådana ändringar
försäkringskassan
andra

förhållanden

är skyldig

att omgående

till

och
om ekonomiska
den
bidragsberättigades
att

ifråga

som kan antas innebära
upphör eller minskar.
av äldreförsörjningsstöd

behov

13 § Bankaktiebolag,
skall

ningar

allmänna

lämna domstol,

försäkringskassan

hållande

och andra penningförvaltande

sparbanker

på begäran

uppgift

som är av betydelse

Riksförsäkringsverket

för namngiven

för tillämpning

person
av denna lag.

inrätteller den

rörande

för-

Återbetalning

orsakat

att
genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet
föreller
eller
anmälningsskyldighet
uppgiftspå
sätt
annat
en
eller med för högt
utgått obehörigen
att äldreförsörjningsstöd

belopp,

eller har någon

14 § Har någon

fullgöra

lopp

uppburit

detta,

skall

i särskilt

eller med för högt bepå annat sätt obehörigen
och har han skäligen
bort inse
äldreförsörjningsstöd

återbetalning

fall

anledning

ske av vad som för mycket utbetalats, om inte
föreligger
att helt eller delvis efterge återbetal-

ningsskyldigheten.
Har

ålagts någon

återbetalningsskyldighet

enligt

första

stycket,

får

eller annan ersättning
senare
av äldreförsörjningsstöd
betalas
försäkringskassa
allmän
skäligt
belopp innehållas i
ut av
ett
som
avräkning på vad som betalats ut för mycket.
vid

utbetalning

Överklagande m.m.
15 § Ett beslut

i ärende

fattas av den allmänna
enligt
är eller skulle varit inskriven
försäkring
vid tidpunkten
för beslutet.

enligt

denna lag skall

försäkringskassa

där den sökande

lagen 1962:381

om allmän

16 § Bestämmelserna

försäkring

i 20 kap. 10-13 a §§ lagen 1962:381
om allmän
beslut
och ändring
försäkringskassas
av
beslut
beslut
försäkringskassas
och
domstols
av

omprövning

om
samt överklagande
skall tillämpas i ärenden

om äldreförsörjningsstöd

enligt

denna lag.
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Övriga bestämmelser
17 § Följande

bestämmelser

i lagen

skall tillämpas

på äldreförsörjningsstöd

1962:381
enligt

om allmän
denna lag:

17 kap. 1 § om Sammanträffande
av förmåner,
Riksförsäkringsverkets
18 kap. 46 och 47
om
beslut,
20 kap. 2 a § om provisoriskt
20 kap. 3 § tredje

stycket

om indragning

försäkring

tillsyn,

eller nedsättning

av

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

av

20 kap. 8 § fjärde

stycket om utredningsåtgärder,
för statliga och kommunala
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet
m.fl.
myndigheter,
arbetsgivare

Denna

lag träder

i kraft

den l oktober

om beslut om rätt till
den 31 december 2000.

i fråga

2000 och tillämpas

äldreförsörjningsstöd

första gången

som avser tid efter
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Förslag

till

Lag

ändring

om

i lagen 1994:308

om

till

bostadstillägg

pensionärer
Härigenom

föreskrivs

Nuvarande

lydelse

Rätten

bostadstillägg

till

5 och

att
till pensionärer

bostadstillägg

7

i

skall ha följande

lagen

1994:308

om

lydelse

Föreslagen

lydelse

1

Bostadstillägg

enligt

denna

lag

lämnas

till

den

är bosatt

som

i

Sverige

samt uppbär
ålderspension,

efterlevandepension
hustrutillägg
då make uppbär

förtidspension,
enligt

lagen 1994:309

enligt
med

stöd

övergångsbestämmelsema
1988:881

lagen om allmän
4.
pension
ningen

i

Europeiska
peiska

eller

särskild

om allmän försäkring,
i vissa fall
om hustrutillägg

folkpension,

3 änkepension

lagen

omställningspension,

lagen 1962:381

3 änkepension

av
till

i
om ändring
försäkring eller

lagen

en stat som ingår i
unionen
eller Euro-

ekonomiska

1988:881

lagen om allmän
4. pension

lagstift-

enligt

med

stöd

övergångsbestämmelsema

av
till

om ändring
försäkring,

enligt

ningen

i

peiska

ekonomiska

i

lagstift-

i
en stat som ingår
Europeiska
unionen
eller Euro-

samarbets-

området.

området,

samarbets-

eller

äldreförsörjningsstöd
ligt

lagen

1999100

enom äldre-

försörjningsstöd.

Bostadstillägg
ålderspension
Särskilt

lämnas

inte

till

pensionär

för tid fore den månad han fyller

bostadstillägg

bär bostadstillägg

enligt

kan lämnas enligt
denna lag.

37Senaste lydelse 1995:1486

som
65 år.

enbart

7 § till pensionär

uppbär

som upp-
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5 §38
Storleken

av det bostadstillägg
som lämnas är beroende av penårsinkomst.
Med årsinkomst
avses i denna lag den inkomst,

sionärens

för år räknat, som någon kan antas komma
maste tiden.
räknas inte
Som årsinkomst
l

.

allmänt

att erhålla

under

den när-

barnbidrag,

folkpension,
enligt

tilläggspension
den del pensionen

till
om allmän försäkring
3
§
enligt
pensionstillskott
av
eller av bamtillägg
enligt 9 kap.

lagen 1962:381

föranlett

minskning

lagen 1969:205

om pensionstillskott
1 § sista stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid
utgången av år 1989,
livränta som avses i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring i vad
den enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd
som

någon på grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge,
eller lagen
enligt studiestödslagen
1973:349
vuxenstudiebidrag
1983:

1030 om särskilt vuxenstudiestöd
enligt
och studiemedel
studiehjälp

för arbetslösa,

studiestödslagen,

socialbidrag

bostadsbidrag

äldreförsörjningsstöd,

lagen

enligt

73 7 om bostadsbidrag,
enligt
10. familjebidrag

1993:

fa-

miljebidragsförordningen

lagen

1991:1492,

bidrag,

enligt

bostadsbidrag

10.

1993:737

om

bostads-

enligt familje-

11 familjebidrag
.

bidragsförordningen
1991:1492,
som avses i lagen
till neurosedynskadade.

12. ersättning

ersättning

Som årsinkomst

skall

inte heller

1971:118

räknas

inkomst

skattefrihet

för

som är avsedd

att

om

vara en kostnadsersättning.
Avdrag från årsinkomsten

får göras på sådant sätt som anges i 33 §
1 mom. kommunalskattelagen
för kostnader som hänför sig till intäkt
den
sådan
inkomst
i
mån
tjänst
ingår i årsinkomsten
samt för underav

hållsbidrag
samma
För

till

före

detta

make

i den utsträckning

som anges i 46 §

lag.

skall vid inkomstpartiell
förtidspension
som uppbär
bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
a ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte
fall
däremot
svarande
i förekommande
pensionstillskott,
beloppet
den

beräkningen

38Senaste lydelse 1997:1313

SOU 1999:97

F örfattningsförslag

beräknat
allmän

med

beaktande

försäkring

av bestämmelserna

i 17 kap.

2 § lagen

om

och

b den utgående

förtidspensionen

jämte

pensionstillskott.

Värdet

skall uppskattas efter regler som fastställs
av naturaförmåner
av regeringen.
Avkastning
skall anses utgöra
fem procent
av förmögenhet
av
förmögenhetsvärdet
för år räknat. Vid beräkning
av förmögenhets
av-

kastning

skall

dock

fönnögenheten

denna höjas med tio procent av det belopp, varmed
för den som är gift sextiotusen
kronor, och

överstiger

för annan sjuttiofemtusen
kronor. Vid beräkning
skall
av förmögenhet
värdet av sådan privatbostadsfastighet
eller privatbostad
som avses i
5 § kommunalskattelagen
och som utgör pensionärens
permanentbostad inte beaktas.

som har sin bostad i särskild boendei fråga om värdet av privatbostadsfastighet
eller privatbostad
för pensionärens
make.
som utgör permanentbostad
fråga
I
för envar av dem beräknas
om makar skall årsinkomsten
årsinkomst.
utgöra hälften
Vid tillämpning
av deras sammanlagda
av
form

skall

För pensionär

detsamma

gälla

sjunde stycket skall i sådant fall värdet av förmögenhet beräknas utgöra
hälften av deras sammanlagda
förmögenhet.
Årsinkomsten
avrundas
för envar pensionsberättigad
till närmast
hela tiotal

kronor.

Beräkning

av särskilt

bostadstillägg
7 §

Rätten

till

stadstillägg

särskilt
lämnas

gades inkomster
Vid

Särskilt

bo-

skillnadsbeloppet,
om den pensionsberättiavdrag för skälig bostadskostnad
understiger
en

allt räknat

tillämpning

utan ansökan.

prövas

med

efter

levnadsnivå,

skälig

bostadstillägg

per månad.
stycket beaktas

av första

följande

inkomster,

näm-

om allmän

försäkring,

dock

ligen

folkpension

enligt

lagen

1962:381

inte handikappersättning,
pensionstillskott

tillläggspension

enligt

enligt
lagen

lagen 1969:205

och
om pensionstillskott
till den del pensioom allmän försäkring
det sammanlagda
beav pensionstillskott,

minskning
nen föranleder
loppet dock minskat med 25 procent
förtidspension,
särskilt

sionstilllägg
kappat barn,

pensionstillägg
till

folkpension

enligt
för

av basbeloppet

lagen 1990:773

långvarig

vård

när fråga

är om

om särskilt peneller handisjukt
av
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bostadstillägg

enligt

äldreförsörjningsstöd

denna

enligt

lag,

lagen 1 999.00

om äldre-

försörjningsstöd
hälften
medräknas
årsinkomst

hälften
årsinkomst

levnadsnivå

lägst

1,22

gånger

enligt

basbeloppet

denna

lag,
medräknas

En skälig

enligt

bostadstillägg

av den inkomst som
vid bestämmande
av
enligt 5

forsta
för

stycket

den

av den inkomst som
vid bestämmande
av
enligt 5

skall

alltid

är ogift

som
för den som är gift.
enligt andra stycket 1 och 2 skall

anses utgöra
och lägst 1,01

gånger basbeloppet
Inkomstema

sammanlagda

alltid

för den som är ogift och
anses utgöra lägst 1,515 gånger basbeloppet
för den som är gift.
lägst 1,34 gånger basbeloppet
skall anses en
första stycket
bostadskostnad
enligt
Som skälig
bostadskostnad
som uppgår till högst 5 200 kronor.

Denna

lag träder i kraft

fråga om beslut
december 2000.

den 1 oktober

2000 och tillämpas

om rätt till bostadstillägg

första gången i

som avser tid efter den 31
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Förslag

till

Lag om

ändring

Härigenom
stället

i sekretesslagen

föreskrivs

att 7 kap. 4 och 7

för dess lydelse

skall ha följande

Nuvarande

1980:

enligt

100

sekretesslagen

1980:100

i

om ändring

i nämnda

lag

lagen 1998:709

lydelse

lydelse

Föreslagen

lydelse

7 kap.
4 §39
Sekretess

gäller

inom

socialtjänsten

för uppgift om enskilds persondet
inte
står
klart
kan röjas utan att
att uppgiften
om
den enskilde eller någon honom närstående lider
men. Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande,
beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård.
Utan hinder av Sekretessen
får uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder
om förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om vilka hans biologiska

liga förhållanden,

föräldrar

är.

Inom
enskild

kommunal

familjerådgivning

har lämnat

i förtroende

eller

gäller

sekretess

for uppgift

som har inhämtats

i samband

som
med

rådgivningen.
Med
samhet

förstås

socialtjänst
enligt

socialtjänst

verk-

lagstiftningen
och

om
särskilda

den

lagstiftningen

om vård av unga
missbrukare
utan samav
tycke
samt verksamhet
som i
och

annat

fall

enligt

Socialnämnd

lag handhas

eller

av
Till

institutionsstyrelse.
tjänst räknas också
hos annan myndighet
fattar
omprövning
nämnds

beslut

eller

av
Statens
social-

Med socialtjänst
samhet

enligt

socialtjänst

och

lagstiftningen

om vård av unga
utan samav missbrukare
tycke
samt verksamhet
som i
och

annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd
eller
av Statens
Till
socialinstitutionsstyrelse.

tjänst

som inneav social-

hos annan myndighet
fattar
omprövning

till-

nämnds

räknas

också

beslut,

verksamhet
syn över nämndens
hos kommunal
samt verksamhet

över nämndens

invandrarbyrå.

tillsynsmyndighet,

jämställs

ärenden

asylsökande

ningar,

och

ärenden

socialtjänst

om bistånd åt
andra
utlänom

introduk-

39Senaste lydelse 1998: 1658

verk-

om
särskilda

den

verksamhet

särskild

Med

förstås

lagstiftningen

uppföljning
samhet
rarbyrå.
ställs

verksamhet
som inneav social-

särskild

tillsyn

verksamhet

eller

och utvärdering

hos

hos
verk-

samt
kommunal
invand-

Med
ärenden

socialtjänst
om

bistånd

jämåt
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ärenden

andra utlänningar,

vissa

till

tillstånd

om
rörelsehindrade,

parkering
ärenden

omvårdnad

allmän

och

för flyktingar

tionsersättning

för

om
nämnd

hos

uppgift
att bedriva patientnämndsverksamhet
samt verk-

med

samhet

lagstiftningen

enligt

till

stöd och service

vissa

om
funk-

om
för flyktingar

tionsersättning

för

parkering

till
om tillstånd
rörelsehindrade,

ärenden

omvårdnad

allmän

och

ärenden

vissa andra utlänningar,

hos

om
nämnd

med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet
samt verksamhet

tionshindrade.

introduk-

ärenden

ningar,

utlän-

andra

och

asylsökande

lagstiftningen

enligt

stöd och service

till

om
funk-

vissa

tionshindrade.
av persosom avser omhändertagande
för uppgift om enskilds
1980:620
70 c § socialtjänstlagen
förhållanden.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas

Sekretess
nakt enligt

personliga
till

i verksamhet

gäller

socialnämnd

genomförande

av ärende eller
om uppgiften behövs för handläggning
och det
behandling
vård
eller
stödinsatser,
beslut
om
av

är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller
tio år.
Sekretess
kommunal

om ansvar eller
och sjukvård, eller

i ärenden

Beslut

hälso-

Beslut

i fråga

i högst sjut-

stycket gäller inte

första

enligt

sekretessen

eller

om omhändertagande

inom

för personal

behörighet

återlämnande

av per-

sonakt.
för persoi ärende om ansvar eller behörighet
hälso- och sjukvård gäller sekretess om det kan
nal inom kommunal
rör eller någon honom närstående lider beantas att den som uppgiften
tydande men om uppgiften röjs.
Beträffande

anmälan

7 §40

gäller

Sekretess

allmän

hos

gäller

Sekretess

allmän

hos

försäkringskassa,

Premiepen-

försäkringskassa,

Premiepen-

sionsmyndigheten,

Riksförsäk-

sionsmyndigheten,

Riksförsäk-

ringsverket
enligt

lagstiftningen

försäkring,
sion,

och domstol
allmän

eller

ekonomisk

ringsverket

om allmän
ålderspen-

enligt

eller

sion,

arbetsskadeförsäkring

handikappersättning
bidrag

i ärende

och

vård-

om annan jämförbar
förmån
för enskild,

"° Senaste lydelse 1998:709

och domstol

lagstiftningen

försäkring,

allmän

i ärende

om allmän
ålderspen-

äldreförsörjningsstöd,

arbetsskadeförsäkring

eller

han-

dikappersättning

och Vårdbidrag

eller

jämförbar

om

annan

eko-

F örfattningsförslag
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eller

nomisk

läkarvårdsersättning
om
för
sjukgymersättning

eller
nastik,

för

uppgift

hälsotillstånd

eller

om
andra personom det kan

eller

rör
att den som uppgiften
honom
närstående
någon

lider

men

antas

Samma

om uppgiften
sekretess
gäller

eller

om någons hälsotillstånd
förhållanandra personliga

om det kan antas att den
rör eller någon
som uppgiften
honom närstående lider men om

den,

röjs.

uppgiften

hos

gäller

hos

vilken

det

som nu har
om myndighet

lägga

lagstiftning

nämnts.

I fråga

som anges i 8 § gäller
stämmelserna
där.
Sekretess
eller

enligt

dock

första

själv

röjs.

Samma

sekretess

på
annan myndighet
ankommer
att hand-

ärende

enligt

lagstiftning

som nu har nämnts. I fråga om
myndighet
som anges i 8 § gäller
där.
dock bestämmelserna

be-

stycket

behandlingsbehövande

eller

uppgift

det
på vilken
annan myndighet
ärende
ankommer
att handlägga

enligt

för enskild,

eller erom läkarvårdsersättning
för
för sjukgymnastik,
sättning

någons

förhållanden,

liga

förmån

till en vårdhälsohans
uppgift
om
om
ändamålet med vården eller behand-

gäller

också i förhållande

i fråga

om det med hänsyn till
är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.
för
Sekretess
gäller
hos myndighet
som avses i första stycket
eller
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd

tillstånd,

lingen

för
om det kan antas att fara uppkommer
att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom
närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad
andra personliga

förhållanden,

lagstiftningen
i lagstiftningen
om
om allmän försäkring,
som föreskrivs
och vårdlagstiftningen
allmän ålderspension,
om handikappersättning
bidrag och lagstiftningen
om sjuklön.
sjuttio

i högst
gäller sekretessen
i allmän handling
om uppgift
femtio
år.
år eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst

Denna

lag träder

I fråga

i kraft

SocialtjänstdelA
3 19-1630

den 1 januari

2001.
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Förslag

till

Lag

ändring

om

Härigenom

i

kommunalskattelagen

1928:370

föreskrivs

l av anvisningarna
att punkt
1928:370
skall ha följande lydelse

munalskattelagen
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

till

19 § kom-

lydelse

Anvisningar
nn 19 §
1.4 Socialbidrag,

ligt

lagen

tagande

bistånd

enmotom
asylsökande
mfl.,

1994:137
av

begravningshjälp

under-

samt
som har lämnats intagen i
lcriminalvårdsanstalt
eller patient
håll,

på sjukhus,
ersättning
inkomst.

samt annan liknande
utgör inte skattepliktig

Detsamma

gäller

föreningar
ga om till
medlemsavgifter.
Som
ningshjälp

behandlas

tepension

avseende

i frå-

kriminalvårdsanstalt
på sjukhus,
inkomst.

den

frånfälle.

eller patient

samt annan liknande
utgör inte skattepliktig

Detsamma

gäller i fråga

influtna
medom till föreningar
lemsavgifter.
Som begravnings-

hjälp

behandlas

pension

inte

avseende

tid

skadeståndsförsäkring

säkrade

äger utfå ersättning

förstås

försäkring,

för skadestånd

vartill

enligt

tjänsteefter

den

frånfälle.

pensionsberättigades
Med

bi-

om
av asylsökande mfl.,
begravningshjälp
undersamt
håll, som har lämnats intagen i

ersättning

tid efter

äldreförsörjlagen 199900

mottagande

influtna

tjäns-

enligt

om äldreförsörjningsstöd,
stånd enligt lagen 1994: 137

begrav-

inte

pensionsberättigades

Socialbidrag,
ningsstöd

vilken

den för-

han är berättigad

på

grund

överfallsskydd
o.d..
av personskada
Ersättning
till följd av personskada
som utgår i annan
riodisk
utbetalning
engångsbelopp
och avser förlorad
skattepliktig
övriga
Om

natur utgör skattepliktig
bestämmelser
i denna lag.

intäkt

såvida

form

än pe-

inkomst

icke annat följer

av
av

engångsbelopp,

sättning

cent av beloppet
skyldig två eller
sonskada,

utgör ersom utgår till följd av personskada,
förlust av skattepliktig
inkomst, skall dock 40 proavräknas såsom icke skattepliktig
del. Uppbär skatt-

för framtida

flera sådana engångsbelopp
till följd av samma pervad som nu har sagts gälla varje sådant belopp. Vad
från ett eller flera engångsbelopp
under beskattningsåret
förekommande
fall tillsammans
med vad som avräknats
-

skall

som avräknas
får emellertid

4 Senaste lydelse 1998:233
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avräknad

icke överstiga femton
för samma personskada sammanlagt
Härvid skall
enligt lagen 1962:381
om allmän försäkring.
i det basbelopp,
uttryckas
del av ett engångsbelopp
som har

fastställts

för det år under

vilket

sådan livränta

eller

år

tidigare
basbelopp

för

tillgängligt

blivit

engångsbeloppet

lyftning.

Utbytes

intäkt

bestämmelserna

gälla

gångsbelopp,

som utgår till följd av perenligt 32 § 1 mom., mot enstycke beträffande
i föregående

del därav,

skattepliktig

och utgör

sonskada

annan livränta eller del därav, som utskall
intäkt enligt 32 § l mom., mot engångsbelopp,
gör skattepliktig
intäkt. Sker utbyte,
hela engångsbeloppet
upptagas såsom skattepliktig
skall
helt eller delvis, av annan livränta än nu sagts mot engångsbelopp,

Utbytes

engångsbelopp.

sådant

intäkt.
anses utgöra icke skattepliktig
i sådana fall, då denne på grund av
Lön, som utgår från arbetsgivare
äger
3 kap. 16 § andra eller tredje stycket lagen om allmän försäkring
försäkfrån allmän
tillkommande
ersättning
arbetstagaren
uppbära

beloppet

år den av honom i
från försäkringskassan
ersättningen
ävensom
nämnda
fall uppbuma
den ankostnad
för
anledning
ersättning
i
därifrån
uppburen
av
annan
dock att ersättinkomst,
ställdes räkning att betrakta som skattepliktig
är skattepliktig
utbetalda
lönen eller

ställde

icke

arbetsgivaren

den för honom

utgift

avdragsgill

kostnaden

havda

enligt

står s.k. självrisk

1976:380

sistnämnda

som

utbetalas

av ardå arbetsgivaren

eller
om yrkesskadeförsäkring
räknas till skattepliktig
arbetsskadeförsälding,

lagen 1954:243

om
de grunder

enligt

den anutgör för

Ersättning,

i förvärvskälla.

av pension eller annan livränta
yrkesskada eller arbetsskada i de fall,

vid

betsgivare

den till

därest

än i form

annorledes

inkomst

För arbetsgivaren

för arbetsgivaren,

icke

ningen

lagen

intäkt.

är skattepliktig

ringskassa,

som skulle

hava

vid

gällt

enligt

försäkring

lag.

från stat eller kommun,
som utmeddelade bestämeller av statlig myndighet
går enligt av regeringen
till arbetslösa och
eller omskolning,
melser, i samband med utbildning
i
bidrag likställda
sådana
arbetsföra
med
dem
i
fråga
partiellt
samt
om
Flyttningssärskilt
bidrag.
och
den mån bidragen
avser traktamente
utgör inte skattebidrag som lämnas av en arbetsmarknadsmyndighet
intäkt i följd varav avdrag inte medges för den kostnad som såpliktig

föreligger

Skatteplikt

dant bidrag

stöd är avsett att täcka. Skatteplikt
till
från en allmän försäkringskassa

eller

ler för bidrag
föräldrar

till

motorfordon.
heten

barn

handikappade
Utgår

tillämpas

ningarna

inte för bidrag

bidraget

bestämmelserna

till

för

anskaffning

en näringsidkare
om näringsbidrag

föreligger

inte hel-

handikappade
eller

eller

anpassning

av

för näringsverksami punkt

9 av anvis-

som utgår

i samband

till 22

Skatteplikt

föreligger

icke

för engångsbidrag

67
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med arbetsplacering

som utgör led i Arbetsmarknadsstyrelsens
av flyktingar.
Skatteplikt
föreligger
inte för bidrag som stiftelsen
Dag

omhän-

dertagande

skj ölds minnesfond

till

fullföljande

av sitt ändamål
föreligger
skatteplikt

Inte heller
rens utbildning.
lämnas enligt förordningen
basår inom

gymnasial

1995:667

om bidrag

vuxenutbildning
till

skolan.

Skatteplikt

l998:52
vissa

Hammar-

lämnar
för

för mottagastipendium
som

efter genomfört
om stipendium
eller bidrag enligt förordningen

funktionshindrade

elever

i gymnasie-

.
inte för sådant avdrag

föreligger

på ordinarie hyra som
får
för
utföra
hyresgäst
förvaltningsuppgifter
att
en
av enklare beskaffenhet på hyresfastighet
inom ett öppet system för självförvaltning
som
bestämts i en förhandlingsöverenskommelse
enligt hyresförhandlings-

lagen 1978:304
flera

hyresgäster.

eller i ett annat avtal mellan en hyresvärd och en eller
inte
Detta gäller endast till den del hyresavdraget

den egna lägenhetens andel
de aktuella
förvaltningsuppgifterna

av den totala kostnaden för den
och under förutsättning
att
får avdrag på hyran
i självförvaltningen

överstiger
eller

samtliga

hyresgäster

med

som deltar
Vad som nu har sagts gäller i motsvarande
utbostadsavdrag
på
avgift
bostadsrättsförening,
i
om

belopp.

samma
i fråga
sträckning

förening,

bostadsaktiebolag

och annan därmed

jämförbar

sammanslut-

ning.

Denna
i fråga

lag träder

i kraft

den l oktober

om beslut om rätt till
den 31 december 2000.

2000 och tillämpas

äldreförsörjningsstöd

första gången

som avser tid efter
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1999:97

till

Förslag

Förordning
vissa

för

bemyndiganden

med

1998:562

i förordning

ändring

om

Riksförsäkringsverket

att

föreskrifter

meddela

med vissa be-

1998:562
att 3 § förordningen
skall ha följande
för Riksförsäkringsverket

föreskriver

Regeringen

myndiganden

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

lydelse

lydelse

Verkställighetsföreskrifter
3 §42
får meddela

Riksförsäkringsverket

föreskrifter

de ytterligare

som

för verkställigheten

behövs

av
om allmän försäkring
8 och 12
20 kap.

lagen 1962:381
18 kap. 6

3-17 kap.,

1 kap.,

samt 22 kap.,
och ledighet för

om ersättning

1465

lagen 1988:

när det gäller

närståendevärd,
om ersättning
om avgiftsfria

lagen 1989:225
4. lagen 1993:332

till smittbärare,
m.m. för

sjukvårdsfönnåner

vissa hivsmittade,
om bostadstillägg

lagen 1994:308

till pensionärer

i fråga

om
-

ansökningsförfarandet,
av bostadskostnad,
av årsinkomst,

beräkning
beräkning
ändrad

av bostadstillägg,
1998:674
om

utbetalning
lagen

ålderspension

inkomstgrundad
med undantag
14

samt avkastning

av förmögenhet
folkbokföring,

beräkning

kap.

1998:675

lagen

för

2-6

7-11
§§

undantag

och

lagen

införande

av
om inkomstmed
ålderspension

om
1998:674

grundad

kap. och

för

25 § och 37-40

Riksförsäkringsverket

får

Z senaste lydelse 1998:1515

§§.
dock

därav,

lagen

1999:000

-

om

ifråga

äldreförsörjningsstöd

om

ansökningsförfarandet,
beräkning

och avkastning

av förmögenhet
därav,
av

äldreför-

ändrad bosättning
utlandsvistelse,
av

till följd

utbetalning
söijningsstöd,

69
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föreskrifter

för

verk-

ställighet

av dessa bestämmelser
om det är klart att de inte avser
kapitalförvaltning
eller försäk-

ringsteknisk

verksamhet

det

för

behövs

formig

att

tillämpning

melser

om
premiepension.
verket

och om
uppnå lik-

skall

av bestämoch
inkomstpension

Riksförsäkringssamråda

miepensionsmyndigheten

föreskrifterna

rör

med Preom
premiepen-

sion.

lagen

1998:674

om
ålderspension

inkomstgrundad
med undantag för
14

kap.

2-6

1998:675
lagen

kap. och

7-11

och

§§

införande

om
1998:674

om
ålderspension

grundad

lagen

av
inkomstmed

undantag för 25 § och 37-40

§§.

Riksförsäkringsverket

får

dock

meddela

för

verk-

föreskrifter

ställighet

av dessa bestämmelser
det
klart att de inte avser
är
om
eller försäkkapitalförvaltning

ringsteknisk

verksamhet

det

för

behövs

formig

och om
lik-

uppnå

av bestämoch
inkomstpension

tillämpning

melser

om
premiepension.
verket

att

skall

Riksförsäkringssamråda

miepensionsmyndigheten

föreskrifterna

rör

med Preom
premiepen-

sion.

Denna
i fråga

lag träder

i kraft

den l oktober

om beslut om rätt till
den 31 december 2000.

2000 och tillämpas

äldreförsörjningsstöd

första

gången

som avser tid efter
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och samhällsutvecklingen
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Återblick

l.l

Ambitionema

års

i 1980

socialtjänstlag

och
av socialförsäkringssystem
var utbyggnaden
på det socifrågor i utvecklingen
åtgärder dominerande

efterkrigstiden

Under

andra generella
ala området.

till

Fram

ten om metoder,
mera traditionell

av 1960-talet handlade socialvårdsdebatoch resurser inom socialvårdsarbetet

mitten

organisation

från

Nykterhetsvårdlagen

mening.

i

1954 och 1960 års

byggde på sina föregångare.
barnavårdslag
Även
förstärkes
nykterhetsvård
inslagen
geav förebyggande
om
lagstiftningäldre
behöll
den
lagen
nykterhetsvårdslagen
nom den nya
alkoprägel. Kvar fanns t.ex. begreppen hemfallen
ens auktoritära
och "lydnadsföreslqifter",
holmissbmk
samt i stort sett samma indiBarnasom tidigare.
individens
intresse
vårdslagen
av att
samhällets
respektive
tillgodosedda
och vårdbehov
få behandling
innehöll
intresse av skydd mot den enskilde. Även om bamavårdslagen
arbete.
förebyggande
inslag gavs dock ökad tyngd
starkt auktoritära

vid-

och

specialindikationer

symptominriktade

motstridande

speglade

Den enskilde fick förbättrade
temot bamavårdsnämndenå

att hävda

sina intressen

gen-

en ny inriktning.
och den då nya
för
mot de grundläggande principerna

och idéella

fackliga
formulerade

klientrörelsen

möjligheter

fick debatten

I slutet på 1960-talet
Socialarbetamas

intressen

kritik

om socialvården
organisationer

sociallagstiftningen.
samarbetskommittén
der

1968-1980,

spelade

socialvårdens

framtid.

åren

rörande

för socialvårdens

problemen

och

som arbetade

unopinionsbildningen
roll
för
viktig
en
Samhällsdebatten
i Sverige präglades
debatten om socialI
gick över Europa.

också av den "vänstervåg"
som
sambanden
aktualiserades
vården
sociala

målfrågor,

mellan

samhällsstrukturen

och

de

älpbehoven.

nykbamavårdslagen,
var att vårdlagarna
förhållandevis
de
socialtjänstlagen,
och
terhetsvårdslagen
trots att
var
De ansågs
och klassegregerande.
förtryckande
nya, var föråldrade,
Huvudlinjema

1Holgersson

1997

i kritiken

Socialpolitik

och socialt arbete, s. 53 ff.
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också

sou

fungera

dåligt som stöd för behandlingsarbetet
och vara opåverkade av kunskapsutvecklingen
inom samhällsvetenskaperna
liksom av
samhällets
demokratisering.
Kritiken
stark
de
individuella
mot
var
tvångsåtgärdemas
omfattning
och syfte att främst skydda
samhället
från den enskilde
Socialutredningen
tillsattes i december
1967. Den arbetade i nästan
tio år, en mycket
lång tid enligt mångas mening. Men direktiven
var
omfattande
och en helt ny sociallagstiftning,
såväl till form som innehåll och med förankring
i den tidens samhälle och dess värderingar,
skulle tillskapas.

Socialtjänstlagen

1980:620

år 1982. De verksamheter
om bamavård,

SoL

år 1980 och trädde

som tidigare
och socialvård
fördes

nykterhetsvård

lag.
en gemensam
lerad, behandlades

Hemtjänsten,

större förändringar,

bestämmelserna

också

antogs

och åtgärder

som tidigare
i lagen. Dessutom

inte

reglerats

i kraft

i lagarna

därmed
hade

samman i
varit lagreg-

bakades in, utan några
från lagen om barnomsorg.
Till skillnad mot de gamla vårdlagama
har SoL i stora delar karaktäramlag. Detta bl.a. för att socialtjänsten
ska ha utren av målinriktad
för
insatser
utifrån
helhetssyn.
Men
det
också väl
stämmer
rymme
en
överens med den utveckling
ökad
decentralisering
i
samhället
mot en
och därmed ett ökat ansvar för kommunerna
är påtagsom fortfarande

lig.
Socialtjänsten
bjudande
ritet.

lighet

hållning

Detta

ska vara en serviceinriktad
ha en ersamhällstjänst,
och visa respekt för den enskilda människans
integ-

är lagens

vägledande

och självbestämmande

den gamla

bestämmelser.

användes

om frivilfrån
uppbrottet

Principerna

för att markera

lagstiftningen.

Den fråga som kanske mer än någon annan präglade debatten under
gällde tvånget inom socialvårdenfrämst tvångsinsatser

reformarbetet
riktade

Detta resulterade
i att SoL inte innemot vuxna missbrukare.
några bestämmelser
vård
samtycke.
I stället kom tvingutan
om
ande insatser att regleras i två fristående lagar, lagen med särskilda be-

håller

stämmelser
missbrukare

om vård av unga 1990:52
i vissa fall 1988:870 LVM.

LVU

och lagen

om vård

av

En fråga

som vållade mycket livlig debatt i samband med behandsocialutredningens
förslag var förslaget om ett socialförsäkav
ringstillägg
SOFT.
Detta skulle administreras
av försäkringskassorna
och i stor utsträckning
föll dels
Men förslaget
ersätta socialbidraget.

lingen

därför att det bedömdes som alltför administrativt
dels för att
krångligt,
socialbidragskostnader
skulle föras över från kommunerna
till staten.

2 Holgersson,

a.a., s. 82

1999:97
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utformades
i en tid när den ekonoexpansion av den
kraftig
och
tillät
god
mycket
en
var
ekonomiska
med
Några prioriteringsdiskussioner
sektorn.
förekom
knappast inom den sociala sektorn. Om frågan om

tillväxten

offentliga
förtecken

kom upp handlade de snarare om vad som
med hänsyn
och vård, utbyggnadstakt
service
god
som
ekonomiska
förutde
byggnader
personal,
m.m. än om
Man utgick från att pengar fanns eller kunde göras till-

prioriteringar
kunde
till

socialtjänstlagen

till

Förarbetena
miska

huvud

över

betraktas

tillgänglig

sättningarna.

Det rådde också förhållandevis

gängliga.

om förhållningssätt

partierna

de olika

mellan
stor överensstämmelse
inom den sociala
och värderingar

sektorn.

struktur

Socialtjänstlagens

1.2

och

konstruktion
med

samhällets

insatser

stort

utrymme
lokala behov.
vilka

karaktär

inom

värderingar

grundläggande

reglering
av
var att fä en enhetlig
därför
innehåller
Lagen
ett stort område.
och ger
för verksamheterna
och principer

socialtjänstlagen

Ambitionen

insatserna för att tillgodose
att utforma
omfattar
såväl åtgärder av strukturell
förhållanden,
samhälleliga
som allmänt inrik-

för kommunen

Verksamheterna
riktas

mot

eller grupper av medboravser hela befolkningen
särskilt genom att rätten
markeras
individinriktade
insatserna
De
gare.
för en flexibel
utformats
på
bistånd
har
sätt
till
ett
som ger utrymme
verksamheter.
i alla socialtjänstens
tillämpning

tade åtgärder,

Det

vilka

sociala

skulle

arbetet

av helhetssyn på medborgarens
utifrån en
skulle vara individimiktat

präglas

Arbetssättet

levnadsförhållanden.

förhållanden
som inte bara gäller den enskildes personliga
socialt
förebyggande
för kommunen
att bedriva
utan även en skyldighet
nivå och med skyldighet
att samarbeta med
arbete på en övergripande

helhetssyn

andra

samhällsplanering

genom
Helhetssynen
te. Andra

lighet,

är alltså

viktiga

var att akuta problem
och samhällsarbete.

Tanken

samhällsorgan.

begrepp

självbestämmande,

skulle

förebyggas

arbeett styrande begrepp för socialtjänstens
frivili lagen är
och grundläggande principer
närhet
flexibilitet,
nonnalisering,
kontinuitet,

för
riktmärken
ses som politiska
138.
De
1979/80:1
prop.
långsiktiga
socialtjänstens
mars.
i det sociala arbetet och till människor
kerar ett nytt förhållningssätt
och tilltro
som söker bistånd. Både samhällets roll som problemlösare
ifrån
komma
så
ville
på
betonas.
Man
sätt
förmåga
till människans
egen
lagstifttidigare
den
prägla
ansågs
människosyn
den auktoritära
som
och valfrihet.

Dessa

mål

ska främst
utveckling

75
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ningen.

fanns

Det

formning

skulle

också

uten förhoppning
om att bestämmelsemas
bidra till att förändra samspelet mellan enskilda
inom socialtjänsten.
Den övergripande
innebörden

kunna

och de verksamma

är att den enskilde har principiell
rätt att bestämma över sin situation
och att socialtjänsten
ska tillmötesgå
honom eller henne när man utformar stödinsatserna
för
den
skull bli kravlös.
utan
att
men
Utöver
sområden

de övergripande
och

målen

behovsgrupper

finns

det för vissa speciella

målinriktade

beskrivningar.

Det

ansvargäller

med missbruksproblem,
barn och ungdomar,
äldre
t.ex. människor
människor
och personer med funktionshinder.
Syftet med att på detta
sätt utforma lagen som en målstyrd ramlag var att ge utrymme
för socialtjänsten att anpassa verksamheterna
efter strukturella
och individuella
behov samtidigt som lokala förutsättningar
skulle kunna beaktas.
betonade

Regeringen

i samband

med de senaste förändringen

av la-

gen
grundtankama
bakom
1980 års socialtjänstlagstiftning
- - - att
fortfarande
står sig och ingen av de utvecklingstendenser
i samhället
något avste
från de grundsom vi idag kan skönja motiverar
gande principer
i nu
ällan e socialtjänstlag.
som fonnulerats
Vart samhälle vilar
å demokratisk
nd.
principer har oförändra
som a lrnän utgangspunkt inom alla
samhällsornråden.
Den a lmänna
har ytterligare
utbildnin
höjts och människors
förväntningar
och siälvbestämom valfrihet
mande har snarare markerats ytterligare
i förhållande
til situationen
under 1970-talet

åegeringsformens

giltighet

1.3
Den

Kritik

lagen

mot

kritik

har främst
mot socialtjänstlagen
som under åren framförts
den.
byggts
tillämpas
in
i
lagen
När
mot de målkonflikter
som
ska den tillgodose
både kommunens
bedriva
verkförutsättningar
att

riktats

samhet

och den enskildes

kravlös.
viden

Dessutom
och leda till

rätt och självbestämmande,

ska biståndet

optimala

men utan att bli
en helhetssyn på indiför såväl den enskilde som sam-

utformas

lösningar

utifrån

hållet.
Utifrån
hållna
hetens

den

enskildes

bestämmelser

grundläggande

det gäller
kommunen

rätten

man ifrågasatt
om allmänt
rättssäkerav det slag som finns i SoL uppfyller
krav på förutsebarhet
och likabehandling.
När

perspektiv

till bistånd

och den enskilde

få sin sak prövad

3 Prop. 1996/97:124,

i domstol.

s. 29

regleras

har

i lagen eventuella

konflikter

mellan

att
genom att den enskilde har möjlighet
Domstolsprövningen
är i huvudsak utfor-

Återblick
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för förvaltningsdomstolar
med möjlighet
som förvaltningsbesvär
ställe. Men bistândsbestämatt sätta ett annat beslut i det överklagades
söker därför
allmänt hållen. Domstolama
melsen är i sin utformning
verksamheterna.
för
målen
övergripande
och
de
stöd i lagens förarbeten

mad

Kritiken

i detta

avseende

har framförallt

gällt

domstolarnas

roll som
finansiella

utan hänsyn till kommunernas
av biståndsrätten
bland olika behov
möjligheter
att prioritera
Kommunernas
resurser.
Kommunförbundet.
Det finns
Svenska
bl.a.
också, menar
kringskärs
angelägna.
mindre
tillbaka
för
därför risk att angelägna behov får stå
Även
roll som uttolkare
numera begränsats i vissa
om domstolarnas
beslut om birätten att överklaga
avseenden,
genom den inskränkta
lagen.
målkonfliktema
i
stånd, kvarstår
allt
framför
kan den kritik
Ytterst
som riktas mot lagen, från
uttolkare

hänföras till att den principiella
ansvarsoch kommun inte regmellan
uppgifter
samhällets
stat
av
huvudmannaStaten har ålagt kommunerna
leras i regeringsforrnen.
i
lagstiftningen
är stor utsträckning
ansvar för det sociala arbetet. Men
för
Den lämnar därigenom
utrymme
målinriktad
och utan detaljregler.
Svenska

Kommunförbundet,

fördelningen

kommunerna

att utforma

socialtjänsten

efter

lokala

behov

och förut-

mål,
socialtjänstlagens
är att uppfylla
Kommunernas
sättningar.
förvalttill
enskildes
arbete.
Den
rätt
detta
men de har inte full frihet i
funktion,
kontrollerande
ningsbesvär,
men även tillsynsmyndighetemas
nivå blir
På en övergripande
handlingsfrihet.
kommunernas
begränsar
till
förhållande
i
staten en
till
självstyrelse
därmed kommunernas
rätt

uppgift

tvistefråga.
som
av biståndsrätten
har en del av denna lcrigäller sedan den 1 januari
har fått större frihet att bestämma
om
Kommunerna
tik tillgodosetts.
vissa
överklaga
enskildes
har
den
rätt
att
Samtidigt
delar av biståndet.
införts.
för socialbidrag
beslut om bistånd begränsats och en riksnonn
Genom

de bestämmelser

om förändringar
1998 se avsnitt 2.2

77
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2

utveckling

Socialtjänstens

under

1990-talet

Socialtjänstlagens

2.1

grundläggande

principer
och socialtjäns1980:620
översyn av socialtjänstlagen
i att grundutgångspunkt
ske med
tens uppgifter ska, enligt direktiven,
ska ligga fast.
för socialtjänsten
och värderingar
läggande målsättningar

Utredningens

perspektivet
det förebyggande
principerna
om helhetssyn,
delaktighet
Individens
tillvara.
ska
enskildes
den
och att
tas
resurser
och egna ansvar ska då beaktas.
såväl när det
verksamheter,
för kommunala
Men förutsättningarna
förhållanoch ekonomiska
gäller ansvarfördelning
som organisatoriska

Det

gäller

till
den är i dag annorlunda
än de var under 1970-talet när förarbeten
sig
fråga
därför
anledning
finns
Det
utarbetades.
att
socialtjänstlagen
på
tanke
fortfarande
är relevanta och hållbara med
om dessa principer
Detta gäller speciellt
sedan lagen utformades.
hur samhället utvecklats
och vad det stod för då och vad det står för idag.
inom
har varit ett centralt begrepp i reformeringen
Helhetssynen
hälsoI såväl socialtjänstlagen
de senaste årtiondena.
vårdsektom
som
betydelse.
helhetssynens
markerat
har lagstiftaren
och sjukvårdslagen

begreppet

När

helhetssyn

socialtjänstreformen

helhetssynen

genomfördes

från
ett uppbrott
med dess uppdelning

i början

den traditionella

av 1980-talet
socialvårdens

innebar
synsätt

på olika funktioner.
och innebär att individens
står för ett förhållningssätt
och
ska beaktas i olika behandlingsoch omgivning
totala situation
den
till
relation
bara
i
ska
inte
Individen
servicesammanhang.
egna
ses
där boende- och arbetsförhållfamiljen
utan i ett vidare sammanhang,

och metoder

Helhetssynen

helhetshar flera dimensionerfaktorer. Helhetssynen
princip.
organisatorisk
och
arbetssätt
synsätt,
som
som
synen som
förstå hur den
Helhetssynen
som synsätt innebär att man försöker
omgivning
hans
med
och symtom hänger samman
enskildes svårigheter
ska beakta den enoch med händelser i hans tidigare liv. Socialtjänsten

anden är viktiga

skilda

människans

både

starka

och svaga

sidor

och informera

sig om

80

Socialtjänstens

utveckling

hur samspelet

fungerar.

mellan

den enskilde

analysarbetet,

kartlägga
Även

SOU 1999:97

och den omgivande

sociala miljön
alltså om att bredda det sociala arbetets
och använda flera olika referensramar
i utredningsför att mer allsidigt
och förutsättningslöst
kunna

Helhetssynen

kunskapsunderlag
och

under 1990-talet

handlar

och analysera

livssituationen

socialtjänstens

arbetssätt

för klienterna.

och insatser ska präglas av helhetsi direkt klientkontakt
förutsätts utveckla en generasyn. Socialarbetare
listkompetens
och arbeta med flera vårdområden.
Flera tjänstemän
ska
inte behöva bli inblandade
i en familjs problem.

Helhetssynen
i vård- och behandlingsarbetet
gör det således nödvändigt med en organisation
som medger en samlad bedömning
av
den enskildes behov. Det är inte förenligt med
en sådan syn att man
behåller
efter olika behovskateen organisation
som är uppbyggd
Den hjälpsökande bör i princip kunna vända sig till ett ställe
or att få den hjäl
och det stöd som han behöverSamman- fattnin
svis bör saledes funktionsindelning
förekomma
i så liten
ing som möjligt.
utsträc
Prop. 1979/80:1, sid 396

gorier.

specialisering

efter

ärendens

ska kunna

förekomma,

inte leder

till

under

att helhetssynen

art eller särskild socialarbetarkompetens
förutsättning
att en sådana specialisering
på olika problem
försummas.
I helhets-

ingår

att anhöriga och andra närstående är viktiga resurser som
synen
ska tas tillvara både när behandling planeras och genomförs.
En viktig aspekt av helhetssynen
i samband med refonnen
var att
huvudansvaret
för socialtjänsten
i kommunen
skulle ligga på en nämnd.
Organisationen
med en social nämnd var inledningsvis
obligatorisk
även om distriktsnämnder
skulle kunna inrättas. Socialtjänsten
skulle
även organiseras
så att ett samlat resursutbud
från hela socialtjänsten,
dvs. en samordning
barnomsorg,
individoch familjeomsorg
av
samt
äldre- och handikappomsorg
skulle kunna erbjudas.
Men helhetssynen kom också att på flera andra sätt prägla social-

tjänstreforinen.

Socialtjänstlagen
fick karaktär av ramlag bl.a. för att ge
för insatser utifrån en helhetssyn. Socialtjänstens
utrymme
indelning
i olika verksamhetsnivåer
individinriktade,
allmänt
inriktade och strukturinriktade
insatser
också ett uttryck för helhetssyär
över sektors- och huvudmannagrännen liksom strävan till samverkan
I
socialtjänstpropositionen
betonade
det föredragande statsrådet att
ser.
tillräckligt

även finansieringen

Förutsättningarna
I arbetet

för

helhetssynen

med att förverkliga

helhetssynen
kommuner

av socialtjänsten

bör ses i ett helhetsperspektiv.

har förändrats

socialtjänstreformens

av central betydelse.
övergått till organisation

Redan

intentioner

på 1970-talet

med s.k. social

var alltså
hade många

centralnämnd,

som
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Socialtjänstens

under 1990-talet

utveckling

år 1982

fick namnet socialnämnd.
förändFörvaltningsorganisationer
för att göra det möjligt
att arbeta och ge stöd och hjälp utifrån
helhetssynen.
Detta innebar att socialarbetarrollen
förändrades
och utvecklades
med utgångspunkt
från familjevårdsprincipen.
Samverkan

rades

med

andra

viktig.

sektorer

Stora

insatser

kommunen

inom

ansträngningar

och socialtjänstens

och med

andra

för

gjordes

att utveckla
roll i samhällsplaneringen.

blev

huvudmän

stmkturinriktade

Under

1990-talet
har förutsättningarna
för att arbeta enligt helhetsi flera avseenden. Sedan år 1992 ger kommunallagen
synen förändrats
sin nämnd- och förvaltstor frihet för kommunerna
att själv utforma

ningsorganisation.
och frivilliga

Uppdelningen

nämnder

uppgifter

kommunens

numera
nämnder

i obligatoriska

togs bort.

Enligt
inom

speciallagsreglerade

4 § första

stycket

SoL fullgörs

av den eller de
Sedan år 1998 är också

socialtjänsten

bestämmer.
som kommunfullmäktige
bestämmelserna
sociala
distriktsnämnder
borttagna ur SoL.
om
Som en följd av den nämnda utvecklingen
har nämndorganisationen
förändrats

bl.a.
ökade

anspråken

bidraget
sina

kommuner.

i många

den ekonomiska
inom

är andra

En sådan utveckling

utvecklingen
äldreomsorgen

faktorer

har stimulerats

och huvudmannaförändringar.
och det ökade trycket

till att kommunerna
som bidragit
På 1980-talet
införde
många

nämndorganisationer.

av
De

på socialomprövat
kommuner

kommundelsnämnder

och demokratisom ett led i en decentraliseringshar under 1990-talet återgått
En del av dessa kommuner
Samtidigt
till att organisera
verksamheterna
enligt funktionsprincipen.
har de tre storstäderna
och andra stora städer infört stadsdelsnämnder.
I

seringsprocess.

samband

flyttades
att regleringen
av barnomsorgen
i många kommuner
skollagen förändrades

med

tjänstlagen

till

nisationen

så att den nämnd
för barnomsorgen.

som har ansvar

för grundskolan

ansvar
Förändringen
motsvarande
förändra
också
ökad

har lett
av nämndorganisationen
i förvaltningsorganisationen.
förändringar

arbetssätt
ställts

och

de sociala

utifrån

effektivitet

en rad andra
och produktivitet,

tare och tillsynsmyndigheter

Det

social-

också har

och medverkat

till

Men krav på att
har
organisation

förvaltningamas
faktorer.

från

nämndorga-

gäller

men också kraven
på att höja ambitionsnivån

t.ex. kraven på
från beslutsfatoch kvaliteten

i

socialtjänsten.
Vid

av socialt arbete har funnits och finns flera trender
med skilda inriktningar.
Vanliga
organisationsprinciper
är integrering
och specialisering.
ofta
kommuner
Principen
integrering
präglar
om

utvecklingen

med kommundelsmedelstora
90-talet
sorgen

och stadsdelorganisation,

liksom

små kommuner.

och större kommuner

specialisering
finns

numera

fått

många

I

har under senare delen av 80-talet och
genomslag.
och familjeomInom individolika

specialistfunktioner

såsom

mottag-

81

82

Socialtjänstens

utveckling

ningsgrupp,

ungdomsgrupp,

jehemsverksamhet

behandlingsgrupp,

social

jour/beredskap,

och flyktingmottagande.

delar

av
utredningar

gäller
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ekonomigrupp/handläggare,

familjegrupp,
eller

under 1990-talet

myndighetsutövningen

till

har hela

särskilt

ansökningar

enligt

och
famil-

I vissa kommuner

specialiserats,

som kan leda fram

barn-

familjerätt,

när

det
och

LVU

LVM.
När det gäller
både

organisation

Trots

det

skilda

kommuner.

varierar

och

äldre och personer med funktionshinder
funktionsrelaterade.
genomgående

är

arbetssätt

organisationen

kraftigt
mellan
av verksamheterna
flera olika lösningar på att åstadkomma
en
inkluderar
såväl sociala som medicinska
insatser.

Det finns

äldreomsorg

som
är i många kommuner
personer med funktionshinder
sammed äldreomsorgen,
medan det i andra har integrerats med indi-

Stödet

till

ordnat
vid-

stödet till

och familjeomsorgen.

av stödet till personer

Ändringar

2.2

Inte

minst

den organisatoriska

funktionshinder

med psykiska

placeringen

varierar.

i socialtjänstlagen

Kommunalisering
Under

har flera

1990-talet

ändringar

att ansvarsgränsema
som inneburit
förändrats
eller förtydligats.
Den
leddes
med

gjorts

mellan

i socialtjänstlagen

kommuner

SoL

och landsting

s.k. kommunaliseringsprocessen

år 1991 med att huvudmannaskapet
utvecklingsstörning
började överföras

har
in-

för omsorgen om personer
från landstingen
till kom-

1996 hade kommunaliseringen
munerna. Den 1 januari
av omsorgema
genomförts i hela landet.
Ädel-reformen
kom dämäst. Den genomfördes
år 1992 och innebar
fick en samlat ansvar för all långvarig
att kommunerna
äldre
och
exklusive
av
personer med funktionshinder
Kommunerna
deformerna
reformen

och vård

läkarkontakter.

också ansvaret för hemsjukvård
i de särskilda boenmed möjlighet
att ta över ansvaret för sådan vård också i
fick

bostäder

vanliga

service

fick

om de kom överens med landstinget
om detta. Genom
kommunerna
för s.k. medicinskt
ett betalningsansvar

som vårdas i sluten vård. Detta var en omfattande
som bl.a. innebar att mer än 60 000 personer bytte arbetsgivare.
år 1995 innebar egentligen
inga princiDen s.k. psykiatrireforrnen

färdigbehandlade
reform

piella
psykiskt
såväl

förändringar
störda.

fysiskt

ansvar för stöd och service till
i SoL, som även tidigare omfattat
funktionshindrade,
Detta
förtydligades.

av kommunernas
Men bestämmelserna

som psykiskt
eventuella
tveksamheter
och klart uttala att
att undanröja
kommunernas
omfattar såväl fysiskt som
insatser till funktionshindrade
skedde

för
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funktionshindrade.

psykiskt

för medicinskt

Dessutom

under 1990-talet

utveckling

Socialtjänstens

ålades kommunerna

betalnings-

är den åtgärd som tydliför psykiskt störda.

vilket

färdigbehandlade,

ansvar
insatser
gast anger anspråken på kommunala
År 1995 fick kommunerna
i 12 a §
också, genom en ny bestämmelse
SoL, ansvar för att familjerådgivning
kan erbjudas den som begär det.

Ändringar

i SoL år 1998

Sedan SoL trädde
till

bistånd

den lydelse

i kraft

år 1982 har det funnits

för sin försörjning
den hade fram

och livsföring
till

genom
lig levnadsnivå.

och placering

1997/98,

att den enrätt till en skäspeciella målgrup-

innebar

6 § SoL, garanterades

var inte relaterad till
stöd
bistånd i form av såväl ekonomiskt
vård och behandling,
hjälp i hemmet,

Biståndsrätten

per eller insatser och omfattade
som bl.a. kontaktperson/familj,
boendestöd

årsskiftet

biståndsparagrafen,

skilde

regler om enskildas rätt
i
i övrigt. Bestämmelsen,

eller hem för vård eller boende.

i familjehem

som trädde i kraft den l januari 1998,
har
och begränsades rätten till bistånd. Biståndsparagrafen
preciserades
i 6 § och 6 a-6 g §§ SoL. Ändringama innebär
ersatts av en reglering
bl.a. följande:
Genom

0

den ändring

i SoL,

och innebär att ett
har fått en särskild reglering
införts
för Socialbidraget
En
och en ny konstruktion
.
den
ska
täcka
försöijningsstödet
bestämmelse
i
6
b
§
säger
att
ny
behov. Försörjningsstödet
består av:
enskildes grundläggande

Försörjningsstödet

nytt

begrepp

kläder/skor,
livsmedel,
med sex budgetposter
hälsa/hygien,
tidning/telefon/TVförbrukningsvaror,

En riksnorm
fritid,

lägsta
varje

boende,

tandvård,

som

avgift

individuellt

till
efter

beslutas

fackförening
behov.

Nivån

ett

av regeringen

6
hemförsäkring,

el, arbetsresor,

glasögon,

hetskassa prövas

0

landet

år.

Vissa utgifter
akut

för

schablonbelopp

lek/

läkarvård,

och arbetslös-

på stödet

till "-vad en låginkomsttagare
stäms lokalt i förhållande
att kosta på sig".
orten normalt har möjlighet
Den enskildes
ansvar för att göra vad han eller hon kan för

be-

på
att

som inte själv kan
sina behov eller få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt
tillgodose
och för sin
till
bistånd
för sin försörjning
av socialnämnden

försörja

livsföring
0

sig själv

i övrig"

har förtydligats

i lagen.

"Den

6 § SoL.

har införts
för socialtjänsten
En ny möjlighet
främst på ungdomar
under 25 år som uppbär
och 6 d § SoL.

Bestämmelserna

att ställa

vissa

försörjningsstöd

krav

6 c

tar i första hand sikte på ungdomar
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som inte fått fäste på arbetsmarknaden
eller arbetsmarknadsprojekt.
0

I 6 f § SoL

eller kommit

in på utbildning
av hjälp i
för äldre

finns

preciserat
en rätt till bistånd i form
för service och omvårdnad
särskilt
boende
samt
och bostad med särskild service för funktionshindrade.

hemmet

0

får ge bistånd
I en ny bestämmelse
i 6 g § SoL sägs att kommunerna
fått störhar kommunerna
i annan fonn. Genom denna bestämmelse
re frihet att bestämma om delar av biståndet även om
till
ambitionsnivå
ska vara oförändrad.
I förarbetet
kommunerna
bör ha som riktmärke
att den enskilde
enligt 6 g § ska tillförsäkras
en skälig levnadsnivå
behov
finns

0

är avsett att täcka.
som biståndet
inte någon lagstadgad rätt.
har införts

Ett "bamperspektiv"

Till

lagen

sägs att
genom bistånd
i fråga om de

bistånd

i lagens portalparagraf
rör barn

den nya bestämmelsen
sägs att "när åtgärder
beaktas vad hänsynen till barns bästa kräver".
Beslut

socialtjänstens

form

i annan

§ SoL.

l

I

ska särskilt

till förvalti 6 g § SoL kan endast överklagas
Kommukommunallagen.
enligt
laglighetsprövning
som
bistånd
i andra
har alltså befogenhet
inte
skyldighet
att
men
ge

enligt

reglerna

ningsdomstol

nerna
fall än de som omfattar rätten till försörjningsstöd
SoL och enligt reglerna i 6 f § SoL hemhjälp
Bestämmelsen

innebär

att enskildas

möjligheter

enligt

regler

och särskilt
att överklaga

i 6 b §

boende.
har in-

skränkts.
Det bör nämnas

att färdtjänsten

numera

regleras

i lag om färdtjänst

1997:736.
Det bör också noteras att fr.o.m. den l januari 1998 har bestämmeloch skolbarnomsorg
i socialtjänstlagen
serna om förskoleverksamhet
inarbetats

i skollagen.

Socialstyrelsen

följer

har regeringens

Socialstyrelsen

i SoL

upp ändringarna

att under tre år följa
utformar
socialbidragsnorrner,

uppdrag

munerna anpassar vägledande
att pröva och bedöma biståndsansökningar
melserna tillämpas i praktiken.

Regeringen

utgår

i propositionen

och hur

1996/972124

de nya

sid 93

"--

hur kom-

riktlinjer
bestäm-

-

från

tillförsälcrar
den enskilde en skälig
även i fortsättningen
att kommunen
levnadsnivå
och att stödet utformas så att det stärker dennes resurser att
leva ett självständigt
liv". I debatten i samband med lagändringama
framfördes
hetsnonn

snabbt skulle bli en enom att en riksnorrn
och inte, som avsikten var, en
tillämpar
som alla kommuner
dock

farhågor
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Socialtjänstens

under 1990-talet

utveckling

"miniminonn"

Vidare
antogs att kommusom inte får underskridas.
skulle
framför
riktlinjerna
bedömningama
och
skärpa
strama
nerna
upp
allt vad gäller det ekonomiska
beenligt
bistånd som nu ska beslutas
stämmelsen

i 6 g § SoL. Dessutom befarade många att de nya reglerna
öka administrationen
kring socialbidragprövmer individuell

skulle

ning,

fler ansökningstillfällen

detaljkontroll,

med leda till

Socialstyrelsens
redovisas

0

och där-

uppföljning

regeringen

Hur har kommunerna

anpassat sig till riksnormen
år
1997
hade
generös schablon
som
en högre/mer
"sänkt"
behållit den eller har man
sig till riksnormen
och

politiker

Har

etc.-

i lagen kommer
att
av ändringarna
i augusti
1999. Ett par av de frågor som
är:
avser att söka besvara i sin uppföljning

till

Socialstyrelsen
0

per hushåll

ökade kostnader.

tjänstemän

i kommunerna

Har kommuner,
än riksnormen,

utnyttjat

den

ökade

att bestämma om biståndet enligt 6 g § SoL Hur har t.ex.
för tandvård påverkats när det numera
bedömningen
av socialbidrag
i lagen anges att endast akut tandvård ingår i försörjningsstödet
Har
bedömts på annat sätt än hushåll med
hushåll med korta hjälptider
friheten

längre

grundar sig på några olika studier. En av
uppföljning
"Inskränkt
besvärsrätt
i SoL. Ny praxis"
i rapporten
Den är baserad på en enkät som besvarats av 87 procent av landets
fått ta
kommuner.
Huvuddelen
av enkäten innebär att kommunerna
Socialstyrelsens

dessa redovisas

ställning

till några fiktiva

ansökningar

om bistånd.

infört
angav att
nya mer restriktiva
av kommunerna
er inom nå ot av de angivna biståndsområdena inom 6 g §
SoL. törst var an elen kommuner som skärpt sina riktlinjer rörande
bistånd till tandvård. Andelen kommuner som inte helt beviljade
missbrukarvård,
psykoterapi
fiktiva
ansökningarna
om tandvård,
och kontaktfamilj
ökade med 5-10 procent.
Skärpningen
var tydligast i tandvårdsfallet.

Hälften

riktlin

fler

Allt

ger inte hjälp till annat än akut tandvård, dvs. när
blivit
så stora att de leder till svår smärta eller bety-

kommuner

tandproblemen
dande obehag.

Socialstyrelsen
fiktiva

ansökningama

sätt att bedöma de
att kommunernas
i kommunernas
sig kraftigt åt. Variationen

konstaterarz
skilde

tycks
sätt att bedöma ansökningama
likriktande
tyder på att domstolarnas
stark.

SoS-rapport
2 SoS-rapport

1999:2, s. 7
1999:2, s. 10

ha varit
roll

stor även år 1997. Detta
inte heller tidigare varit så
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Kommuner

med en hög andel "socialt utsatta" bedömde
de fiktiva
restriktivt
andra
kommuner.
Som
mått på
än
mera
utsatthet" har då använts hög andel arbetslösa utan A-kassa eller

ansökningarna
"social
KAS,

hög andel utomnordiska

mödrar

med barn under

och hög andel ensamstående
i undersökningen

mönster

som
var mer generösa än i
det av att andelen komstor del förklaras
utsatta"
är avsevärt lägre där än i Stockholms-

helhet

var att kommunerna
Stockholmsregionen.
Till

muner med
regionen.

invandrare

15 år. Ett tydligt

"socialt

i Norrlandsregionema

I en annan studie från Socialstyrelsen
har undersökts
i vilken mån
kommunerna
har ändrat sina nonner/riktlinjer
mellan åren 1997 och
1998, dvs. efter det att ändringarna
i SoL infördes. Preliminära
resultat
från denna norm- och riktlinjeinventering
antyder att många
har restriktiva
formuleringar
i sina riktlinjer
för socialbidrag

ligger

som
riktlinjer

utanför

redan

försörjningsstödet.

före

lagändringen.

I de flesta

Det kan dock

fall

har infört en slags "karenstid"
att fler kommuner
utgiftsposter,
såsom möbler,
eller icke
TV-inköp

det vill

säga att hushållet
att ha rätt till socialbidrag
fall anges varierar mellan

Länsstyrelsernas
Genom

till

samma

en svag tenför att bevilja
akut

tandvård,

en längre tid för
Den karenstid som i dessa
12 månader.

socialbidrag

dessa utgifter.

3 månader

behov

upp till

uppföljningar

regeringens

styrelserna

ska ha uppburit

till

gällde

skönjas

dens till
vissa

kommuner

regleringsbrev

i uppdrag

att

för verksamhetsåret

sin verksamhets-

och

1998 fick

läns-

individtillsyn

uppi socialtjänstlagen
med tonav förändringarna
vikt på effekterna
i överklagningsrätten
när det gäller
av ändringarna
bistånd till vård- och behandlingskostnader
stöd
samt annat ekonomiskt
märksamma

effekterna

än försörjningsstöd".

lagregleringen
nomslag

Vidare

rörande

ska länsstyrelserna

bamperspektivet

särskilt

och "hur

barns

följa

den nya
bästa får ge-

i verksamheten".

Länsstyrelsen

i Stockholms

län konstaterar

i en rapport

följande:

Ändringama

har i stort sett inte lett till några
överklagningsrätten
1 bedömniii en av rätten till bistånd. Däremot har det i
l mer noggranna
och ökad admånga kommuner lett
prövningar
ministration.
Enskilda reagerar som regel inte 1.
on större utsträckning
att beslut inte kan överklagas. En orsak til att reaktionerna
inte varit
mera påtagliga än vad de varit uppges kunna bero på att de som får
avslag, får en hänvisning
att de kan överklaga
genom laglighets-

förändringar

3 Studien om norrner/riktlinjer
kommer prel. att publiceras i september 1999 i
serien Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1999:3.
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De
enligt kommunallagen.
prövning
De har inte förstått skillnaden.
också uppgivenhet,
överklagar
som förut. Men det förekommer
frustration
och ilska. Det finns de som framför
att den enskildes
har urholkats.
rättssäkerhet
förklara vad de olika överklagningsDet är svårt att pedagogiskt
innebär.
och förvaltningsbesvär
vä arna - laglighetsprövning
överklagar
hur
skriftlig
hänvisning
Manga kommuner
om
man
ger
har valt att informera
Andra kommuner
genom laâglighetsprövning.
muntligt.

Länsstyrelserna
län

redovisar

slutsats

i sydlänen
efter

om Normer

Blekinge,

Kalmar,

granskning

en gemensam
bl.a. följande:
och riktlinjer

Kronobergs

och Skåne

som en sammanfattande

tillämhar visat att av sammanlagt
58 socialnämnder
Granskningen
till hushållsel,
för
av försörjningsstöd
par 26 schabloner
18 till hemförsälqing
samt 3 till äkarvård och medicin. Schablon för
elkostnad/mânad
för en person varierar mellan 120 och 281 kronor.
ställer sig tveksamma
till användandet
Länsstyrelserna
av schal996/97:124,
blonbelopp.
Enligt
Pro
s 83, skall en individuell
allmänna råd om
allti
öras. I Socialstyrelsens
998211, s 14
dessutom beträffande
oSFS
normalt bör
eviljas för den faktiska
hushå lsel att försörjningsstöd
kostnaden.
avseende
kan ses tydlig restriktivitet
I de granskade riktlinjerna
vilket innehyresskuld, tandvård och missbruksvård,
hemutrustning,
de nationella
målen i lagstiftbär att kommunerna
inte uppfyller
ningen och dess förarbeten

bedömning

skälighetsprövninê
försörjningsstöd

sägs

i sydlänen
om tandvård redovisar länsstyrelserna
har
restriktiva
mycket
riktlinjer:
nerna i två av de fyra länen
I frågan

att kommu-

har t.ex. skrivit in att tandvård "accepteras endast
a kommuner
alla framställningar
Eftersom
antagsvis".
om bistånd ska prövas
un
saknar en sådan formulering
individuellt
utifrån skälig levnadsnivå
med detta
Länsstyrelserna
stöd i lagstiftningen.
anser att riktlinjer
innehåll
måste revideras.
Vår undersöknin
att tandvisar
- - enligt
stäl
borde
akuta
i
vårdsbehov
bedömts
prövats
et
som
som
för den enskilde som följd. Uppdelnin
6 g § med rättsförlust
en av
akut och annan tandvård
olika
eten.
m riskerar rättssäker
6 b § och
enligt
Länsstyrelserna
ör prövas
anser att tandvård
därmed jämställas med läkarvård.

Nå

Länsstyrelsen

i Västerbotten

konstaterar

i sin årsrapport

följ ande:

har allmänt sett medfört
i socialtjänstlagen
Förändringarna
en reshar noterat vissa fall där bidrag
triktivare
tilläm
ning. Länsstyrelsen
enäartbevilas i akuta fall, vid tandvärk eller elest
till tandvård
Goda exempel finns oc så
akuta tillstånd
och risker
or infektioner.
tandvård.
där kommunen
ställer upp med bidrag för förebyggande
tandläkare
Samrådet med behandlande
är viktigt
som underlag för
4 Länsstyrelsen
5 Länsstyrelsen

i Stockholms län, Rapport 1998:10, s.3.
i Skåne län, Rapport 99:9, s. 4 Sf.
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variationer
en rimlig bedömning
av den enskildes behov. Betydande
i praxis mellan kommuner
och handlä gare förekommer.
Andringama
i överklagningsrätten
ar medfört att vissa beslut tas
under 6 g § trots att de hör hemma under 6 b
Detta medför
rättsosäkerhet
för den enskilde
information
behövlig
som förlorar
att överklaga.
Länsstyrelsen har funnit det anmärkom rätten
ningsvärt
för läkarvard,
i
att kostnader
sjukhusvård och mediciner
vissa fall har behandlats under 6 g § socialtjänstlagen

2.3

Socialbidrag

2.3.1

Från

Mellan

0

till

tillfälligt

försörjningsstöd

permanent

åren 1990 och 1997 ökade

socialbidragskostnadema

från

knappt

kronor.
sex till drygt 12 miljarder
Bidragstidema
har under samma period

0

ca 5,5 månader.
hushåll som är långvarigt

blivit

och är nu i

längre

genomsnitt
Antalet

0

under

beroende

har
av socialbidrag
32 000 till ca 150 000

åren 1990 till

1996 ökat från drygt

Unga

och flyktingar

äldre

invandrare

som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden,
låg eller ingen pension,
liksom
ensam-

hushåll.
0

stående

bidrag

Under

med

föräldrar

är i högre

grad än andra hänvisade

till

social-

för sin försörjning.

1990-talet

också förändringar

har framförallt

den omfattande

i socialförsäkringens

regelsystem

arbetslösheten

men
ökat belastningen

på Socialbidraget.

Detta har på så sätt mist sin ursprungliga
karaktär av
främst
stöd
till
enskilda
ekonomiska
att
ge
personer vid tillfälliga
problem för att i stället tillgodose
ekonomiska
behov.
mer grundläggande
Utbetalningen
har drygt fördubblats
mellan
åren
av socialbidrag
1990 och 1997. År 1990 utbetalades knappt 6 miljarder
kronor i social-

bidrag

och år 1997 drygt

längre

och för många

12 miljarder

människor

kronor.

försörjningen.
Detta är också
permanenta
ökade kostnaderna
för socialbidragen.

Utredningen

har i ett särskilt
ande socialbidrag
och inkomster

en viktig

delbetänkandel
åren 1990 till

har blivit

Bidragstidema

har Socialbidraget

kommit

att bli den

förklaring

redovisat
1996. Av

till

de

en studie rörstudien fram-

går bl.a. att antalet hushåll som är långvarigt
beroende av socialbidrag
under denna period. Studien om det långvariga
kraftigt
social-

ökade

6 Länsstyrelsen i Västerbottens
7 SOU 1999:46.

län 1999

Årsredovisning

1998.
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Socialtjänstens

har skett ur såväl ett ettårsperspektiv
som ett flerårssocialdefinieras
långvarigt
i studien
som

bidragsberoendet
perspektiv.

Ett

bidragsberoende

hushåll

om hushållet
denna definition

eller

under 1990-talet

utveckling

mer. Med
socialbidragsberoende

haft

socialbidrag
antalet

ökade

från 32 000 hushåll

under

åtta

månader

med långvarigt

hushåll

150 000

ungefär

år 1990 till

år 1996. Ökningen var alltså när nog femfaldig.
ökade dessa hushåll
från 0,7 procent
befolkningen

Som andelar

hushåll

till

av
procent

3,2

år.

respektive

det

bidragsberoende

socialett hushåll som långvarigt
under minst 24 månader
socialbidrag

betraktades

Ur tlerårsperspektivet

haft

om
dock minst sex månader
en treårsperiod,
socialbidragsberoendet
perioden.
Det långvariga
under

årsperiod

och 1994-96.

1990-92

hushåll

med långvarigt

tidigare

perioden

beroende

De valda

under

det sista året i
för tre-

har studerats

Visar att antalet
32 000 hushåll den

perioderna

ökade från knappt

över 75 000 den senare perioden. Andelarna
ökade från 0,7 procent till 1,5 procent.
dock kostnaderna
för socialbidrag
år 1998 minskade

folkningen
Under

till

ca 8 procent jämfört med år 1997. Under år 1998 utbetalades
inklusive
introduktionsersättning
joner kronor i socialbidrag,

i bemed

11,4 miltill

flyk-

tingar.
högre grad än andra beroende av socigrupper är i väsentligt
Det gäller unga personer och flyktingar
för sin försörjning.
och ensamäldre invandrare
som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden,
stående föräldrar.
redovisas
under 1990-talet
Socialbidragsutvecklingen
även i kaVissa

albidrag

pitel

Unga

arbetslösa

att underlätta
unga människors
deras övergång till reguljär utbildning

För

inträde

på arbetsmarknaden

har vissa särskilda

insatser

eller
gjorts

år 1995 möjlighet
att ta ett samlat
senare år. Så fick kommunerna
går
och
inte
i gymnasiesaknar
arbete
för
ungdomar
som
som
ansvar
20 år.
fyller
ungdomarna
det
år
utbildning
skola eller liknande
t.o.m.
heltid
för
verksamhet
på
eller annan
anordnar
praktik
Kommunerna
under

dem. De som deltar i aktiviteter
av detta slag får ersättning från komverksamheten
finansieras
Men
av staten genom att kommumunen.
storlek
sig på ett avtal mellan
grundar
får
Bidragets
statsbidrag.
nerna
kommunerna
I maj
kommunalt

och länsarbetsnämnden.

1999

fanns

det enligt

ungdomsprogram

rande antal i maj 1998 14

uppgift

vilket

från

är mindre

828 personer.

AMS

6 988 personer i
av motsva-

än hälften
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Källa: AMS
mellan 20 och 24 år ger
ungdomar
frivilligt
på
sig
möjlighet
att aktivera
ta
att
en skyldighet
alla ungdomar i de aktuella åldrarna som varit arbetslösa i 100 dagar i
1998 och drygt 220 kommuner
sträck. Garantin infördes den 1 januari

Utvecklingsgarantin

för arbetslösa

kommunerna

tecknat avtal med staten om att
en rapport från Statskontoret
i utI maj 1999 deltog 6 909 ungdomar
ta på sig den skyldigheten
vilket ska ställas mot att ca 10 000 ungdomar mellan
vecklingsgarantin,
har enligt

20 och 24 år varit

arbetslösa

rapport.

8 Statskontorets

rapport 1999:6.

i 100 dagar

i följd

enligt

Statskontorets
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anpassad aktiviKommunen
ska erbjuda den arbetslöse en individuellt
för verksamheten
med 150 kronor per
tet. Staten ersätter kommunen
dag och deltagare. Är verksamheten
dyrare får kommunen
stå för överÄr
behålla
verksamheten
får kommunerna
skjutande kostnad.
billigare
pengarna.
De ungdomar
olika
för

ersättning

inom utvecklingsgarantin
som deltar i aktiviteter
beroende på deras bakgrund.
De som kvalificerat

arbetslöshetsförsäkring

arbetslöshetsersättning.

får

får en av kommunen
och de övriga
Socialbidraget
ersättning
för reguljära

ett

utbildningsbidrag

De som skulle varit berättigade
finansierad
utvecklingsersättning,

på l 967 kronor

får en statligt
i månaden. Detta

finansierad
motsvarar

får

sig

som motsvarar
till socialbidrag
som motsvarar
utvecklings-

studiebidraget

studier.

9 Den genomsnittliga ersättningen för de deltagare i utvecklingsgarantin
som får
inkomstrelaterad ersättning från A-kassor är i diagrammet genomsnittet inom ett
intervall. Det är alltså möjligt att den faktiska snittersättningsnivån
ligger något
över eller under den här redovisade.
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med att det finns tre olika
utvecklingsgarantin°.
deltar
i
som
Enligt Statskontorets
rapport tycks det som om ungdomar,
som delsnabbare hittar ett arbete eller påbörjar en
tagit i utvecklingsgarantin,
Därtill
ungdomar.
med andra långtidsarbetslösa
utbildning
jämfört
En majoritet

ersättningsformer

av kommunerna
till ungdomar

är missnöjda

framkommer
skattat

i en rapport från Ungdomsstyrelsen
handläggare
kontakterna
med kommunens

engagemang.
Under senare

tid

har situationen

för

att ungdomarna
uppoch deras personliga
ungdo-

de långtidsarbetslösa

till detta
har bidragit
Utvecklingsgarantin
marna
År
ungdomar
hela
1993
40
000
förklaringen.
inte
än
var mer
men är
långtidsarbetslösa
mot drygt 3 500 vid utgången av år 1998. Detta avfrån
speglar sig också i socialbidragskostnadema
som, enligt uppgifter
förbättrats

minskade

Socialstyrelsen,
1997. Ett viktigt
en uppåtgående

radikalt.

med 8 procent
denna utveckling

skäl till

under år 1998 jämfört
är att ungdomar

med år

sugs upp av

konjunktur.

Kunskapslyftet
förbättrade
situation på arbetsmarken del av ungdomarnas
deltog 143 000
Skolverket
kunskapslyftet.
Enligt
förklaras
av
med
i
oktober
1998
vilket
i
Kunskapslyftet
är
en ökning
personer
dessa
i
Båda
åren
90
deltog
1997.
23 200 från oktober
procent av
ca

Ytterligare
naden

gymnasial

vuxenutbildning.

har 35 procent av eleverna det särskilda utbildsärskilt för programmet.
De som kvalificerat
inrättats
som
35 procent har finansiesig för A-kassa kan få detta bidrag. Ytterligare
Resterande 30
ringen ordnad genom annat studiestöd eller studiemedel.
Skolverket"

Enligt

ningsbidrag

sina studier på annat sätt. I den sistnämnda gruppen
procent finansierar
för att
finns personer som helt eller delvis är beroende av socialbidrag
kunna bedriva studierna.

med utländsk

Personer

bakgrund

under 1950- och 1960- talen liksom
De som invandrade
länderna
kom i första hand från de nordiska
1970-talet
Europa

för att det svenska

i arbetslivet

direkt

näringslivet

och hade

1° Svenska Kommunförbundet,
s. 15 ff.
Skolverket 1997.

i regel

behövde

högre

Utvecklingsgarantin

arbetskraft.

förvärvsfrekvens

i början
och

av
övriga

De korn ut
än den

kommunerna
- som

ser det,
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Socialtjänstens

svenska

befolkningen

i motsvarande

åldrar.

siv förändring

skett. Från och med mitten

sak flyktingar

och anhöriga

Dessa nya invandrargmpper
sig på arbetsmarknaden.
Så var fallet
det

födda

accentuerades

har därmed

gäller

Att

samtliga

invandrare

marknaden

l980-talets

beroende

som insvårt att etablera
högkonjunkturutrikes

De

än de i Sverige

av socialbidrag

födda

för sin försörjning.

åldersgrupper.

har haft svårt att etablera

beror

världen

lågkonjunk-tur.

genomsnittsinkomster

sämre

och är i större utsträckning
Detta

har haft mycket

trots
1990-talets

under

under 1990-talet

Sedan dess har en succesav 1980-talet är det i huvud-

från Östeuropa och tredje

vandrat.
och

utveckling

på flera

faktorer.

sig på den svenska

En sådan är naturligtvis

arbets-

den struk-

turomvandling

den off-

entliga

försvun-

som ägt rum såväl inom näringslivet
som inom
och som medfört att många arbetstillfällen
har
nit. En annan faktor är att invandrarnas
kompetens
inte alltid
krav. Ytterligare
orsaker är ökade
överens med arbetslivets
sektorn

arbetslivskompetens
ka

språket.

svenskar

och allt högre krav på goda kunskaper

Invandrare

har

i regel har. Dessutom

fall även diskriminering
Men

gäller

heller

skillnaderna

etableringen

inte

sociala

har attityder

försvårat

samma
hos arbetsgivare

stämmer
krav

i det svensnätverk

som
och i vissa

för invandrare

är stora mellan
på arbetsmarknaden.

olika

att få arbete.
invandrargrupper

Arbetsmarknaden

dem

när

det

är bättre

för

och goda kunskaper
i svenska
som har gångbar utbildning
kärvare
för äldre invandrare
och invandrare
med kort skolgång

bristfälliga

kunskaper

i svenska.

och geografiskt

mera avlägsna
ring på arbetsmarknaden.

på

men
och

Invandrare
länder

som kommer från kulturellt
har generellt
sett sämre förank-

På några decennier

präglas
födda

har Sverige genom invandring
blivit ett land som
mångfald.
kulturell
och
etnisk
Mer
900
000 personer är
än
av
utomlands.
Av dessa har mer än 40 procent varit bosatta i Sve-

rige 20 år eller mer. Ytterligare
rige och har genom åtminstone

700 000 personer är födda i Sveden ena av sina föräldrar rötter även i

cirka

ett annat land.

Äldre

invandrare

De som invandrade
till Sverige före mitten av 1970-talet
har uppnått pensionsåldem
har i regel sin försörjning

gäller

i princip
grund

annan
leras nämligen
5 kap 7
tillstånd

också

dem

eller på
som är s.k. konventionsflyktingar
skyddsbehövande.
Deras
pensionsrätt
som
regsärskilt
i lagen 1962:381
försäkring,
om allmän

betraktas

Bestämmelserna
och

och som i dag
ordnad. Detta

uppfyller

vissa

innebär,
kriterier

uppehållsatt den som beviljats
får
bosättningstid
Sverige
i
om
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sig den tid han har varit

bosatt

Den som invandrar
efter 65 års ålder får inte tillgodoräkna
i det tidigare hemlandet.
särskilda

Denna
hållstillstånd
hållstillstånd
situationen

hemland.

i sitt tidigare

sig någon tid

reglering

gäller inte för personer som fått uppehumanitära
skäl eller anhöriga som fått uppeav
För en del av dem är försörjningsav anknytningsskäl.
bekymmersam.
i Sverige

Särskilda

regler

att pensionsrätten
Lagen 1950:382

för EU-medborgare.

gäller
följer

med

Dessa innebär

i princip

dem

om de flyttar inom gemenskapen.
medborgarskap
medger att en utlänning

om svenskt
som haft sin hemvist här i landet sedan fem år får ansöka om svenskt
medborgarskap.
Före år 1994, dvs. innan Sverige anslöt sig till EES,
innebar

svenskt

nuvarande

2:3

i Sverige

också

krävs

pensionssystemet

pensionspoäng

Diagram

medborgarskap

rätt till

folkpension.

det 40 års vistelse

eller

Men

i det

30 år med

för full pension.

Beslut

för

om uppehållstillstånd
åren 1990 till 1997
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Källa: Invandrarverket
En del invandrare
eller

ingen

pension

i åldrarna
alls.

i dessa åldrar

helt beroende

personer
Allt fler äldre invandrare
för sin försörjning

till

talet fått upphållstillstånd
gram 2.3.

65 år och däröver

Som följd

följd

härav

har därför

är mellan

låg pension

9 000 och

10 000

för sin försörjning.

av socialbidrag
kan förväntas bli beroende

av socialbidrag
under 1990antal
människor
att
ett
stort
av
humanitära
skäl
anhöriga
och
se diaav
som
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Socialtjänstens

under 1990-talet

utveckling

Det är inte rimligt

att dessa personer ska vara hänvisade till socialför sin försörjning.
Utredningen
har också genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att finna ett alternativ
till deras ekonomiska
trygghet
och återkommer
till denna fråga i kapitel 14.

bidrag

Ensamstående
De

föräldrar

ensamstående

under

föräldrarnas

1990-talet.

Såväl

ensamstående

ekonomiska

problemen

i vålfärdssystemen

ningarna
Men

med barn
situation

har påverkat

förvärrats

har

på arbetsmarknaden
denna hushållstyp

som nedskäri hög grad.

med barn är självfallet
inte någon homotill
andra faktoföljd
varierar
många
gen grupp.
av
hur
föräldrar
hushållstypen,
uppfyller
sitt
än
t.ex.
rer
ansvar vid skilsoch
finns
tecken
föräldrar,
separationer
på
Det
mässor
att
som nu sepaDeras

föräldrar

förhållanden

rerar, tar ett större gemensamt
En kartläggning
av alla
åren 1990 och 1995 visar att
dema, vid sidan om den höga
de höga

ansvar för sina barn än tidigare.
socialbidragstagare
i Stockholm
även de ständigt
arbetslösheten,

socialbidragskostnadema.

naturligtvis

de flesta

grupper

Höga

stigande

mellan

bostadskostna-

till
är en viktig förklaring
boendekostnader drabbar

men ensamstående

föräldrar

torde

vara

särskilt

utsatta.
Kommunala

bidra
jämfört

till

bamomsorgstaxors

nivå
för

att arbete lönar sig dåligt
standarden
med den ekonomiska

samstående

föräldrar

upplever

och

konstruktion

kan

också

småbamsfamiljer

i allmänhet

vid arbetslöshet.

Många enär beroende

detta. Det faktum

att många
också till höga marginaleffekter.

bidrar
av socialbidrag
i sig ett problem
Sannolikt
för de ensamstående
utgör deltidsarbete
föräldrarna.
Många av dem arbetar i yrken där deltid snarare är regel än

undantag,

såsom inom

vård och omsorg och handeln. Många gånger är
även om man vill ha det.
har fått en försämrad
under 1990-talet

det svårt att få ett heltidsarbete
föräldrar
Att ensamstående

har ökat stöds
situation
och att utnyttjandet
av socialbidrag
Ökade
den
studie
delbetänkandet
redovisat
i
utredningen
av
som
socialbidrag
SOU
1999:46.

ekonomisk
också

2 Socialdepartementet
1996.
3 Stockholms stad 1997.
M DS 1997:73.
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96

Socialtjänstens

2.3.2

och Storbritannien

men
bidrag

och jämförde

utvärderade

Finland,

i Sverige,

en

kontant

menar man
eller i annan form

gande

behov

individer

jämförelse

under hösten

1995 socialbidragssyste-

och Australien.

Storbritannien

i detta

hos

-

Australien

Finland,

i Sverige,

Socialbidragen

OECD
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under 1990-talet

utveckling

sammanhang

det

social-

Med

behovsprövade

bistånd

grundlägsom är inriktat på att tillgodose
längst ner i inkomstfördeloch hushåll

ningen.
och de socialpolitiska
av systemens olika utformning
fråsom de ska fungera i ställer OECD tre övergripande

bakgrund

Mot

sammanhang
gor:
-

Hur väl fungerar

systemet

-

skyddsnät

för personer

med

problem,

svåra ekonomiska
-

som yttersta

och
bidragsberoende
man undvika långvarigt
effektivt
på ett sammanhängande,
socialbidragssystemet

hur väl lyckas

fungerar
sätt

I samtliga

länder

svårigheter

för

marginalisering.
derna.

Australien

regler

generella

med individuellt

Bidraget

dels extrema
till att förebygga
socialbidragen
och
dels social utslagning
utan andra resurser,
länmellan
varierar
bidraget
Men utformningen
av
har statligt baserade system med
och Storbritannien
och Sverige har kommunala
system
medan Finland

syftar

dem

prövat

som yttersta

I alla fyra länderna
de

sociala

bidrag

och

bistånd.

skyddsnät

fanns vid tiden

trygghetssystemen
ersättningar

en tendens till att
att pensioner,
genom

för utvärderingen

överbelastades

överutnyttjades

eller

utnyttjades

till

ändamål

arbetsskadesom de inte var avsedda för. Detta gällde t.ex. sjuk- och
Som följd ökade de sociala utgifoch förtidspension.
försälcringama
När då
inte kunde upprätthållas.
terna så mycket att ersättningsnivåema
och
bidrag
till
infördes för att berättiga
och snävare kriterier
tydligare
och
med sin försörjning
problem
en del människor
på så sätt
överfördes
Kostnader
att söka socialbidrag.
till socialbidragen.
från de sociala trygghetssystemen
Frågan om hur man ska balansera kravet på en skälig levnadsnivå
i samtliga länder. I Finland
att arbeta har diskuterats
mot incitamenten

ersättningar
hänvisades

och Sverige

fick

till

hade man vid tidpunkten

5 OECD 1998.

för utvärderingen

centrala

normer
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Socialtjänstens

utveckling

under 1990-talet

lokalt.
och ett
Behovsbedömningen
är individuell
som tillämpades
viktigt
inslag i arbetet är att på olika sätt hjälpa den enskilde ur det
också mänberoende
kan skapa. Oftast behöver
som Socialbidraget
niskor

under kortare

socialbidrag

tidsperioder.

systemen är det ytterst parlamenten
som beI Storbritannien
är nivån knuten till konsustämmer bidragsnivåerna.
industriaroch mycket låg 14 procent av genomsnittlig
mentprisindex
I de centraliserade

och är något
Australien
följer nivån löneutvecklingen
ändå
i
Finland
och
I Storbritanlägre
Sverige.
väsentligt
än
men
betydligt
och Australien
är ofta Socialbidraget
en
mer permanent

betarlön.
högre,
nien

företeelse

I

med Finland

jämfört

och Sverige.

att den metod som Finland och Sverige
för dem som är beroende av
levnadsnivå
skälig
en
socialbidrag.
Man uttalar sig också till förmån for en socialbidragsnorrn
eftersom
utgifter,
oregelbundna,
alla normala, inklusive
som innefattar
och inte befordansökan för enskilda utgifter verkar beroendeskapande
konstaterar

OECD-gruppen

använder

har lett till

rar eget ansvar.

Att

undvika

Alla

fyra

långvarigt

och
främst barnfamiljer
att alltfler,
tid.
under
lång
För
socialbidrag
att
av
arbetslöshet
har
i
grund
sin
det socialbidragsberoende
som

rapporterade

länderna

arbetslösa,

yngre
reducera

bidragsberoende

blev

tillämpar

länderna

punkten

på aktiva

beroende

olika

strategier.

och Finland

I Sverige

arbetsmarknadsåtgärder,

ligger

tyngd-

som till en del används för
Arbetsmarknadsåtgärdcr-

fortsatt arbetslöshetsunderstöd.
att legitimera
svackor i efterfrågan på arbetskraft
används
också
för att överbrygga
na
med
kontakten
inte förlorar
att se till
att de arbetslösa
genom
arbetsmarknaden.
Storbritannien

och Australien

tillämpar

i stället

låga ersättningar

och

hos den enskilde att
för att skapa starka incitament
få ett arbete igen. Skillnaderna
så snart som möjligt
är också stora mellan länderna när det gäller den andel av BNP som används för aktiva

korta

fönnånstider

arbetsmarknadsåtgärder,

i Sverige

procent.
Men

under

A-kassa

har i hög grad ökat trycket

3,1 procent

och i Storbritannien

0,6

som Finland
uppstått stora svårigheter
att realisera det tänkande som ligger bakom
den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
Att många står utan ersättning från
1990-talets

krisår

har det i såväl

på socialbidragssystemet.

6 Den i Sverige numera lagstiftade riksnormen

...,delA
Socialtjänst
4 19-1630

Sverige

trädde ikraft

den 1 januari 1998.
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OECD-gruppens

kommentar
och AMU
var att beredskapsarbete
att mera bli en brygga mellan perioder av arbetslöshet
än mellan jobb. Även om det är positivt att den som är arbetslös på detta sätt
inte slås ut tvivlar
OECD-gruppen
på att överbryggningspolitiken
kan
behållas i längden.
tenderar

Synen på inkomststöd
ligt

mellan

Sverige

till

och

ensamförälderhushåll

skiljer

sig

betyd-

Finland

å ena sidan och Storbritannien
och
Australien
å den andra. Gemensamt
för de senare är att de knappast
förväntar
sig att ensamma mödrar ska förvärvsarbeta.
Australien
har en
särskild "ensamförälderpension"
och även Storbritannien
har särskilda
stödsystem för ensamföräldrar.
Dåligt utbyggd och dyr barnomsorg
är
också en barriär mot arbete.
En generell iakttagelse från OECD-gruppen
är att arbetsmarknaden
har förändrats
så att lågutbildade
har
svårare att
arbete.
personer
Detta

kräver mer intensiva åtgärder för att motverka att enskilda persoanställningsbarhet
minskar vid långvarig
arbetslöshet.
Men grupners
lågprioriterade
pen tyckte sig se en tendens till att arbetsförmedlingarna
de svårplacerade.

Fungerar

Socialbidraget

sammanhängande

och effektivt

Socialbidraget

skyddsnätet.
är det yttersta
Frågan om att samordna
och
åtgärder
för
förbättra
klienternas
situation
att
är då
program
mycket
viktig.
Med utgångspunkt
från bakomliggande
orsaker till
biståndsberoende
urskiljer
OECD-gruppen
för socialtre funktioner
olika

bidraget;

socialt

och inkomststöd.

behandlingsarbete,
Det finns påtagliga

gäller

var tyngdpunkten
Finland och Sverige

nämnda.

Socialbidragets

att ge stöd vid sökandet av arbete
skillnader
mellan länderna när det

ligger på dessa tre funktioner.
har av tradition
i hög grad betonat de två förstlokala anknytning
har då varit en garanti för

situation
en god kunskap om klientens
landen. I Storbritannien
och Australien,
nationell

organisation,

rekta belopp
Men

såväl

och effektivt

är däremot
hantera

och om bakomliggande
förhåldär bidraget fördelas genom en
tonvikten
lagd på att beräkna kor-

utbetalningarna.

i Finland

karaktär
som Sverige har systemet förändrat
under 1990-talet
på grund av den starka belastning
som uppstått på
till följd av arbetslösheten.
Socialbidraget
Den grupp där ekonomiska

problem

bara var en del i en mer omfattande
social problematik
har
klienter utan sociala problem men med behov av
ersatts av en majoritet
stöd till sin försörjning
och i viss utsträckning
hjälp att söka arbete.
I en kritisk
analys av hur socialbidragssystemen
fungerar
i dessa
pekar OECD-gruppen
på flera brister. En sådan är att social-

länder
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Socialtjänstens

bidragen

används
detta

utveckling

under 1990-talet

socialförsäkringar.
Man
som tillägg till otillräckliga
funktion
tenderar
socialförsälcringamas
urholka
att

menar att
samtidigt
som man skapar "fattigdomsfállor"
genom
naleffekter
för en allt större del av befolkningen.

100 %-iga

margi-

menar också att administrationen
av socialbidragen
åtminssocialförsäkringen,
med administrationen
av
bidrag. Vidare är man lcritone för dem som bara behöver ekonomiskt
tisk till att socialförvaltningama
tenderar att dubblera verksamhet
som

OECD-gruppen

borde

samordnas

på annat håll, främst arbetsförmedlingen.
Gruppen menar att
åtgärderna i hög grad
detta är en följd av att de arbetsmarknadspolitiska
Åtgärderna sätts in för
utformning.
styrs av arbetslöshetsförsäkringens
till förlängd ersättning.
dem med försäkring
De som står
att kvalificera

bedrivs

utan försäkring
in. Men

också utan åtgärder och socialtjänsten
tvingas träda
i sin tur åtgärder som ger klienter
prioriterar
A-kassa eller arbetsmarknadsutbildning.
Strävan blir snablir

socialtjänsten
till

möjlighet

Rehaän att minska bidragsberoendet.
rare att minska socialbidragen
pekar på dubbelbilitering
är ett annat område där OECD-gruppen
arbete, övervältring
och dåligt samarbete.
strukturen
att den institutionella
sett anser OECD-gruppen
Det finns både många
på detta område är komplex och svåröverskådlig.
Generellt

institutioner
Det är svårt att
som arbetar parallellt.
tendens
ansvarig
och
det
finns
egentligen
att skjuta
är
en
ange vem som
myndigheter.
Eftersom
så många instanser
över ansvaret mellan olika
syftet; att ge
riskerar man att tappa bort det överordnade
är involverade

nivåer

och många

bistånd

så snabbt

som möjligt

för att ge så många

som möjligt

hjälp till

självförsörjning.

2.3.3

Socialbidragen

och arbetskraven

-

en

utblick

internationell
USA
År

1994 lade USA:s

för

socialbidragssystemet.

president

fram

Förslaget,

ett genomgripande
som utgick från

refonnförslag
fortsatt

federal

innebar att villkoren
för bidrag skärptes. Bland annat föreskulle skäras ned eller upphöra om en person t.ex.
slogs att bidraget
inte var beredd att delta i utbildningsprogram
m.m. och att fäder inte
skulle slippa undan sitt ekonomiska
ansvar lika lätt som tidigare.
skulle stärkas och
Åtgärder för att minska antalet tonårsgraviditeter

reglering,

få ökade bidrag
unga mödrar skulle inte automatiskt
ligare ett bam. Förslaget föll i kongressen.

om de fick

ytter-
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utveckling

I november

under 1990-talet

SOU

1994 fick

republikanerna
majoritet
båda
i kongressens
sin
majoritetsställning
drev republikanerna
hårt kraav
socialbidragsreform.
vet på en radikal
Under våren 1996 lade presidenten två veton mot förslaget, men när det en tredje gång hamnade på
hans bord skrev han under den lagstiftning
som nu gäller "The Personal
kamrar.

I kraft

Responsibility
reformen
cessivt

and Work

trädde

i kraft

till

stats-

oktober

Act

PRWOR".

1996 medan

andra

Vissa

delar

genomfördes

av
suc-

under budgetåret.

Ett utmärkande

ring

Opportunity

drag i det nya regelverket
är en långtgående delegeoch ökad flexibilitet
såväl på federal som på delnivå. Dessutom
finns det inte längre någon federalt

delstaterna

och

lokal

garanterad

kontantutbetalning
delstat

Varje

till behövande

tilldelas

Delstaen viss summa pengar block grant.
åtgärderna på det sätt som passar lokala förhållanden,

terna får utforma

vissa mål. Det finns också en federal bestämmelse
men de ska uppfylla
Den innebär
att socialbidrag
om tak för kontantutbetalningar.
som
kontantutbetalning
inte får ges mer än 60 månader 5 år under en persons hela levnad. Dispens kan ges för högst 20 procent av samtliga fall.
Delstaterna

ska också under

bidragstagarna

över

kravet

på övergångar

procent
tillträde

för familjer
till

från bidrag

få en ökande andel av
en sexårsperiod
till arbete. Perioden börjar år 1997 då

är 25 procent och avslutas år 2002 då kravet är 50
med endast en förälder. Målsättningen
är ett snabbt
"from welfare to work".
sysselsättning,
Arbetsvillkoret
är

obligatoriskt.

För bidragstagare
som vägrar delta iarbetsmarknads-proeller
dylikt
minskas
med 25 procent. Under vissa betingbidraget
gram
elser kan det dras in helt och personen i fråga stryks från listan över
berättigade personer.
Delstater

drabbas av sanktiosom inte lever upp till målsättningarna
Om t.ex. en delstat fortsätter med kontantutbetalning
till personer
fått
bidrag
i
60
månader
reduceras
delstatens
anslag från
än
som
mer
federala medel med 5 procent årligen.

ner.

Organisationen

för bl.a. socialarbetare

anser att tiden är för kort för
roll
att fylla inte bara sin traditionella
utan också rollen som arbetsförmedlare.
Inga medel har heller öronmärkts för utbildning
och budgeten är stram. Kontrollverksamhet
av
olika slag ökar också.
att kunna

utbilda

personal

till

1999:97
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Krav

på aktivering

Socialtjänstlagens
motsvarighet

i Danmark

under 1990-talet

och Norge

på aktivering

krav

utveckling

i socialtjänstlagstiftningen

har sin
för rätt till socialbidrag
och Norge. Men i
i Danmark

tidigare
på aktivering
än här, varför det
sådant
krav kan få.
vilka
effekter
belyser
ett
som
aktivering,
infördes år 1994 den lag Lov om kommunal
I Danmark
att de ska erbjuda arbetslösa relevant aktisom kräver av kommunerna
vering. Den enskilde som får ett sådant erbjudande har inte rätt att tacka
dessa länder

infördes

kravet

finns några studier

dras in.
nej till detta. Om han eller hon gör det kan Socialbidraget
hur lagen har fungerat. Det överTvå danska forskare har studerat
Forskarna menar, att lagen tycks ha fungripande intrycket
är positivt.
gerat väl och accepteras av såväl handläggare
som de som söker bidrag.
de
bara ibland använt sig av
har
intervjuats
Handläggare
svarar att
som
har inte
möjligheten
att dra in biståndet. Sökande, som har intervjuats,
givit uttryck för att de känner sig kränkta eller att de egentligen känt sig
de har fått är relevanta.
att de erbjudanden
faktiska
Ett fåtal har
aktiveringen.
i
den
spännvidd
en stor
Å
finns de
sidan
andra
i det privata näringslivet.
lyckats få en placering
aksom i stort sett bara "visar sig för att trycka på en knapp". Relevant
De har upplevt

tvingade.

Det finns

tivering

mycket

är med andra ord ett mycket
stor hänsyn till den enskildes

som man tolkar

vitt begrepp,

med

förutsättningar.

beskrivs de norska erfarenheterna
I en norsk studie
av krav på akpresentation
I samband med en muntlig
för socialbidrag.
tivering
av
till rapporten följ ande observationer:
rapporten gjorde författaren

självstyret
det kommunala
är starkt i Norge. Det har
har man inte angett
Exempelvis
varit
styrning
inneburit
att statens
svag.
i olika kommuför personers inblandning
några exakta åldersgränser
nala projekt.
De fungerar
gäller kraven på aktivering.
Den andra observationen
För det första

avstår hellre
En del människor
som ett sätt att stänga ute människor.
från socialbidrag
än att komma in i den aktiveringshantering
som de
kan riskera att hamna
har kommit
att anEn tredje observation
var att en del kommuner
exempelDet förekommer
vända dessa personer som billig arbetskraft.
för 25 kronor i veckan sida
arbetar full arbetsvecka
vis att människor
Det har också vivid sida med personer som har vanliga anställningar.
sat sig att utvecklingen
av socialbidrags-kostnadema
har varit lägre än i andra kommuner.

i den här typen

kommuner

7 Aktivering og tvang, Center for Forskning
s Lødemel, Pisken i arbeidslinja, 1997.

iSocialt

Arbejde.

av
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under 1990-talet

Individ-

och

Individ-

och familjeomsorgen

ankring

i socialtjänstlagen.

SOU

familjeomsorgen
IFO

förär ett begrepp utan egentlig
ofta för att definiera
ett protill grund för socialtjänstens
budgetering och planering vid

gramområde

Det används

sidan

och administrahandikappomsorg
av begrepp som äldreomsorg,
Innehållet
i området är inte entydigt.
Men det har en kärna som
består av följ ande uppgifter/verksamheter:
tion.

socialbidrag

-

budgetrådgivning

förebyggande

-

och försörjningsfrågor

arbete i förhållande

till barn, ungdom

och missbruk

barn- och ungdomsvård

-

missbrukarvård

-

råd, stöd och vård till familjer

-

familjerätt

-

faderskap,

vårdnad,

umgänge,

adoption

familj erådgivning.

IFO

kraft

står alltså

i princip

det som innan socialtjänstlagen
trädde i
i socialhjälpslagen
exklusive dess regler om ålderoch nykterhetsvårdslagen.
bamavårdslagen
I vissa

reglerades

domshem

etc.,

för

kommuner

har man valt att inom ramen för IFO också svara för t.ex.
omsorg om fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
Insatsema har olika karaktär. De kan syfta till att ge skydd, råd, stöd
och olika former
inklusive
till enskilda.
försörjningsstöd
av bistånd

Men

de kan också

gälla

service

och förebyggande

och gruppnivå

och genom mera allmänt inriktade
myndighetskaraktär
och på individnivå
klientnivå

på individ-

arbete
insatser.

Uppgifter

av

dominerar.

Handläggning
är en viktig och volymrnässigt
stor
av socialbidrag
del av arbetet inom IFO. Socialbidragens
under 1990-talet
utveckling
har redovisats i avsnitt 2.2 och frågan återkommer
i kapitel

2.4.1

0
0

Barn

och ungdom

22 procent
av Sveriges
1,9 miljoner
75 procent
milj.

av barnen

befolkning

lever

är barn

tillsammans

i åldrarna

0-17

år

med båda sina föräldrar

1,4
0
0

16 procent
300 000

av

barnen

lever

med

en

ensamstående

förälder

p
23 procent av barnen har invandrarbakgrund
450 000
72 procent av barnen 1-6 år deltar i någon form av förskoleverksamhet
500 000

1999:97
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Socialtjänstens

de yngre
000

55

procent
av
skolbamomsorg

0

Källa:

Socialstyrelsen

deltar

under 1990-talet

i någon

form

av

180

av barnen

1,4 procent
28 000

0

skolbarnen

utveckling

är föremål

för åtgärder

Statistik Socialtjänst

inom

socialtjänsten

1998:5

har enligt 12 § SoL skyldighet
att verka för att barn och
ska
Nämnden
växer upp under trygga och goda förhållanden.
också i nära samarbete med hemmen främja barns utveckling.
Till detta
Socialnämnden

ungdom

ansvaret for skydd för och stöd till barn och ungdom som far
illa eller riskerar att utvecklas ogynnsamt. Detta ansvar är tydligt i SoL.
till
och medverkan
Reglerna om socialtjänstens
utredningsskyldighet
kommer

om anmälan
sammanhang.

men också SoL:s bestämmelser
är centrala i dessa
mot underåriga

får god vård och fostran,

att underåriga

om misshandel

m.m.

om anmälan i 71 § SoL innebär dels att var och en
blir
får
kännedom
som
om att en underårig. t.ex. genom misshandel,
socialtill
eller
bör
anmäla
detta
utveckling,
utsatt för fara för sin hälsa
Bestämmelserna

för myndigheter
dels en skyldighet
inom
och ungdomar,
andra myndigheter

nämnden,
barn

berör
vars verksamhet
hälso- och sjukvård och

att genast anmäla
samt anställda hos sådana myndigheter
verksamhet
får
de
kännedom
i
sin
om något som
om
behöver
till en underårigs
innebära
ingripa
att socialnämnden

socialtjänst,
till
kan

socialnänmden

skydd.

inom motgäller även för de som är verksamma
har det
Socialtjänsten
på det privata området.

Skyldigheterna

svarande

Verksamheter

för att utreda och agera till skydd för underåriga.
Stöd som socialtjänsten
ger ska bygga på principen
om självbestämmande. Det innebär alltså att den enskilde ska acceptera och samtycka
till stödet i fråga. Men för att skydda ett barn eller en ungdom måste i
formella

ansvaret

gripa in utan att den enskilde ger sitt samtycke.
I
SoL tillämpas
utan lagstöd får sökas i LVU.
särskilda regler om vård av unga i vissa fall.

vissa fall

socialtjänsten

I sådana

fall

kan inte

denna lag finns
Under
bistånd

l990-talets
från

utom hemmet för kortare
insatser
av socialtjänstens
insatser

innebar

insatser

till

son/-familj.
l990-talet.
vid svårare

barn

ca 28 000 barn per år i vårt land
två tredjedelar
av barnen placerades
eller längre tid. Under år 1997 berörde 31 000

första

socialtjänsten.

hälft

fick

Drygt

Cirka 18 000 av dessa
barn och ungdomar.
År 1996
siffror 30 000
motsvarande
var
kontaktperoch ungdomar
Vilka
500
gällde
17
ca
av

kontaktfamilj.

Efterfrågan

på kontaktfamiljer

har

ökat

kraftigt

Det är också en insats som i allt större utsträckning
ärenden.

under
används

103
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Socialtjänstens

Brister
socialt

utveckling

under 1990-talet

i dokumentation,

arbete

innebär

socialtjänstens
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utredningar

och utvärderingar

att det är mycket

insatser.

Det finns

av metoder i
effekterna
av
som belyser

svårt att bedöma

också

undersökningar

utfallet

individinriktade
åtgärder för
av socialtjänstens
ungdomar
aktualiserats
på grund av att de riskerar
som
ogynnsamt.

2.4.2

med

Vuxna

0

Minst

0

Cirka

0

Åldersgrupperna 30-49

de barn

och

att utvecklas

missbruksproblem

3 300 personer vistas i hem för vård eller boende HVB.
3 000 av dessa vistas där frivilligt
med stöd av SoL övriga
tvångsintagna
enligt LVM.

frivilligt

som bland
genomsnittliga

Den

0

LVM
117

vårdtiden

är 124 dagar,

såväl bland

de som vårdas

längre

för den som vårdas med stöd av
139 dagar än för män

för kvinnor

dagar.

En femtedel

0

år dominerar

de tvångsvårdade

av de frivilligt

vårdade

är kvinnor

39

av de

procent

tvångsvårdade.
47

LVM-ansökningar
procent
av antalet
avser missbruk
av
alkohol,
30 procent avser missbruk
och 19 procent
av narkotika
missbruk
av alkohol och narkotika.

0

Källa:

Socialstyrelsen

Statistik

för vård eller boende/HVB
Ovanstående

uppgifter

vård eller boende.
insatser
satserna
kommer

1998:5

för vuxna missbrukare
- Insatser

gäller

institutionsvård,

dvs. vård

i s.k. hem för

Sådan vård utgör bara en femtedel av socialtjänstens
missbrukare.
Någon samlad officiell
statistik om in-

för vuxna
i öppen vård har inte funnits före år 1998, men fr.o.m.
det att finnas vissa sådana uppgifter.

Socialnämnden

missbruksproblem

i hem

1997

detta år

ska aktivt sörja för att den enskilda människan
med
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för

§ SoL. I förarbetena
till lagen framatt komma ifrån sitt missbruk ll
hålls att socialtjänstens
insatser i detta arbete ska präglas av en erbjudande attityd. Vård och behandling
ska så långt möjligt
ges i frivilliga
former och med hänsyn till individens
självbestämmande.

Samtidigt
kärvare
inom

som den ekonomiska
och kraven på effektivitet

kommunernas

går mot allt mindre

situationen

för kommunerna

blivit

ökat har det skett stora förändringar
missbrukarvård.
Det är uppenbart att utvecklingen

institutionsvård

till

förmån

for öppenvård,

framför-

SOU 1999:97

allt

Socialtjänstens

när

utveckling

under 1990-talet

alkohol.
När det gäller
personer som missbrukar
blandmissbruk
missbrukar
narkotika
eller
har
är
ett
som
som

det gäller

personer
tendensen

svagare.
till förmån för olika forUtvecklingen
mot mindre institutionsvård
Till
del
kan
ha
flera
orsaker.
kan den handla om väröppenvård
mer av
och utveckling
av metoder i öppenav resultat i institutionsvård
kommunala
kan också ha
ekonomin
vård. Men utvecklingen
av den
i samband med den ändring
spelat in. Frågan fick ökad uppmärksamhet

dering

1998. Den innebär att den ensom trädde i kraft den l januari
valet
kan
överklaga
inte
av insats med förvaltningsnumera
besvär. Men det bör också påpekas att det före lagändringen
var få
domar i länsrätterna
om missbrukar
som rörde biståndsansökningar
i SoL

skilde

vård.
finns ger också stöd för att öppenvårdssom hittills
fall. En expertgrupp
knuten till Centde
flesta
insatser är att föredra i
har publicerat
av socialt arbete vid Socialstyrelsen
rum för utvärdering
Den

forskning

behandlingseffekter.
över kunskapsläget
om alkoholvårdens
en översikt
Det framgår b1.a. att det inte finns någon enskild behandling
som leder
alkohol.
Men
alla
dem
missbrukar
for
till goda behandlingsresultat
som
för dem
bör reserveras
slutsats är ändå att institutionsvård
tillgodogöra
och
sociala
skäl
inte
kan
psykiatriska
medicinska,
som av
alkohol
i öppna former. De personer som har missbrukat
sig behandling
for
institustället
nätverk
bör,
i
under lång tid och som har ett svagt
gruppens

tionsvård,

skyddat

av insatser i öppna former,
en kombination
kvalificerad
dagverksamhet
och hemtjänst.

erbjudas
boende,

2.4.3

Service,

rådgivning

och

stöd

t.ex.

i nya

arbetsformer
i
har socialtjänsten
myndighetsutövningen
av den formella
råd och stöd till enskilda som behöuppgift att svara för upplysningar,
diskutedessa
från myndighetsutövningen
det.
insatser
skilja
För
att
ver
"service",
fortsatta
begreppet
dessa
i
det
under
även
insatser
om
ras
begreppet ibland även används för att täcka in insatser inom hemtjänst

Vid

sidan

etc. Med service avses här stöd och hjälp som enskilda personer kan
med en begränsad
och biståndsbedömning,
utan krav på utredning
och om man så önskar även anonymt.
dokumentation
har drivits som service
Exempel
på verksamheter
som traditionellt
är information

9 SoS-rapport
2° SoS-rapport

och rådgivning,

1998:3.
1996:13.

alkoholrådgivning

och

familjerådgiv-

105

106

Socialtjänstens

ning,

utveckling

liksom

service

familjeterapi

arbetet.

erbjudande
prägla

SOU 1999:97

Även

via s.k. medborgarkontor.

och kuratorsverksamhet

rats som service.
Många kommuner
sociala

under 1990-talet

söker

I regel

familjecentraler,

kommuner

organise-

i dag nya och mer effektiva
former för det
ha det
man då efter att bättre än hittills
enligt
förarbetena
till
SoL
skulle
som
vill på så sätt också stimulera
och motivera

strävar

förhållningssätt

socialtjänsten.

har i vissa

Man

enskilda

personer att självmant och på ett tidigare stadium söka stöd när
de behöver det. Dessa verksamheter
kan utformas på olika sätt. I vissa
fall upplever man att den nuvarande lagstiftningen
lägger vissa hinder i
vägen för att förnya arbetssättet,
medan man på andra håll inte ser
några sådana hinder.

Utredningen
former

inom

Exemplet

vill

kort

individ-

Familj

redovisa

några

ehus, Göteborgs

att förändra

på dessa nya arbets-

kommun

En av flera olika verksamheter
i Göteborgs
sociala arbetet är Familjehusverksamheten
talet börjande

exempel

och familjeomsorgen.

kommun

för att utveckla det
i Örgryte. I slutet av 1980-

man i Örgryte, som är en av 21 stadsdelar i kommunen,
boende för missbrukare
ett alternativt
mot mer öppenvårds-

insatser.
att man i Örgryte inrättade
för barn,
ett familjehus
och familjer.
Från stadsdelsledningen
lade man stor vikt att
få personal med olika utbildningsbakgrund
och skilda erfarenheter.
Detta

innebar

ungdomar

Behandlingsassistenter

kompletterar
socialsekreterare
i det sociala
och är en central del i den förändring som skett. Att komma ut
från den kommunala
administrationsbyggnaden
del.
var en viktig
Kommunalhusen
är fyllda med "klientmarkörer"
korridorer
varj
som
e
makt
maktlöshet.
meter markerar
Men en reell förändring
av mötet
mellan den enskilda
individen
som behöver stöd och socialarbetaren
kräver också en attitydförändring
hos den senare. En attitydförändring
arbetet

som innebär att man
enskildes resurser.
Man

urskilde

slutar

tre faktorer

leta problem

och koncentrerar

sig på den

som nödvändiga

för att åstadkomma

och

att bli

en

förändring:
-

kärlek

i betydelsen

tillit

bekräftelse;

förstådd,
-

ett nytt perspektiv,
en störning eller utmaning;
reflektion;
tid för yttre och inre samtal.

sedd,

hörd

och

SOU 1999:97

Socialtjänstens

för arbetet

Utgångspunkten

har varit

under 1990-talet

utveckling

och är: "Vad

önskar

Du Dig

som
av oss". En följd av detta är att man inte arbetar så mycket med
grupper. Man har inte velat skapa nya "boxar" för människor
som redan
har svårigheter
"boxar". Men man använder sig
att passa in i befintliga
klient

också av gruppen som arbetsform
behoven hos enskilda.
Behandlingsassistenternas
kontakter

och sådana

när det anses relevant

tid fördelas

aktiviteter

ungefär

och svara mot
mellan

lika

individ-

vara på fritids-

som lägerverksamhet,

gården,

ute med närpolisen
osv.
Socialsekreterama
har märkt

situation.

Anmälningama

förändring
en påtaglig
av sin arbetsfrån bamavårdscentral
och skola har minskat

har antalet ansökningar
om stöd ökat. Ibland har de
bamavårdscentralen.
socialsekreterama
har också
Men
av
ändrat förhållningssätt
vid anmälningar.
"Vi proffs talar inte om någon
och ber anmälaren
att ställa upp på ett möte
som inte är närvarande"
vad det är som gjort
tillsammans
med den som anmäls och beskriva

kraftigt.

I stället

förmedlats

anmälaren

orolig.

upp på detta. På så sätt slipper
med andra- och tredjehandsuppgifter.
Ofta ställer

anmälaren

man problemen
När t.ex. ett barn är föremål för utredning erbjuds dessutom föräldsedan träffar och intervjuar
rarna att vara med när socialsekreterarna
t.ex. lärare eller bamstugepersonal.
I Örgryte arbetar man också mycket

med nätverk.

Man

har också

av dem
den
ha
nätverk
kring
ska
samlat
dagar
söker
stöd.
två
Inom
ett
man
som
familj som upplever att situationen
är akut.
och utvärdering
har gjorts som berör fem
uppföljning
En noggrann
Klientema
har upplevt att de har kunnat
och fyra ungdomar.
familjer

vid

förändrat

socialförvaltningen

påverka

insatsen,

strävan har varit

och sitt mottagande

sin jour

att de har mötts med respekt
att ge hjälp till Självhjälp.

och att socialarbetamas

har man som socialarbetare
finns hos människor
är att lösningen
blir då att finna och stärka den enskildes

Sammanfattningsvis
gångspunkten

Ut-

"tänkt

om".

själva.

Socialar-

resurser i stället
där förändring
och att skapa sammanhang
är möjlig
och
uppföljningen
belysts
vid
ekonomiska
har
också
aspekterna
De
Resultatet
"lönar sig". Besparingen
utvärderingen.
är att verksamheten

betamas

roll

för söka problem

på uppskattningsvis

2,1 miljoner

behandlingsassistenterna.
nämnden

att permanenta

kronor

I oktober
Verksamheten.

på 1,5 år täcker

1997

beslutade

kostnaden

också

för

stadsdels-
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Sala kommun

Sala kommun

har 22 000 invånare.

stad och stor tilltro till
invånarna arbetar inom

Staden

institutionella

har en tradition
som vårdNästan en tredjedel av

lösningar.

vård och omsorg.

Den kommunala

ekonomin

är

ansträngd.
Det förändringsarbete

som omsorgen i Sala inledde år 1995 har sin
Sala är en ekokommun.
och hur
Trygghetsbegreppet
detta kan förändras
utifrån ett "underifrånperspelctiv"
är en central utgångspunkt.

bas i Agenda

Vad

21

man ville

förändra

mål

var den brist på samsyn
och familjeomsorgen.

som präglade individupplevde sig som administratörer
för akututryckningar.
som brandkår
hotfulla

och repressiva

Socialarbetama
systeminriktat

för

sociala

De ville

och

problem
heller

gemensamma

Socialsekreterama
och

fungerade

inte uppfattas

som

myndighetsföreträdare.

har ändrat

och flexibelt

sitt

arbetssätt

ett mer konsultativt,
tilltro
till människors
en
och resursñxering.
Att hjälpa och stötta

sådant.

mot

Här finns

egna resurser - inte problempå plats kan t.ex. förhindra
Detta arbetsen placering på skoldaghem.
sätt har lett till färre elevvårdsärenden
och mer handledning
till lärarna.
Samverkan
med föräldrarna
är en central i det sociala arbetet med barn
och ungdomar.
Det

En familj ebehandlingsenhet

förändrade

arbetssättet

medför

har inrättats.
flera

fördelar.

Socialtjänsten

kommer
den".

in i ett tidigare skede och människor
behöver inte bli "ärenSocialarbetama
kan arbeta som stöd för andra nätverk och ökad

tillgänglighet

skapar

öppenhet.

form

av
invånarna.

myndighetsutövning

Exemplet

Områdeskuratorer

I slutet av 1980-talet
kommundel

Mikael

Mindre
och

av det sociala
mer som service

i Mikael

KDN

m.fl.,

arbetet
till

Örebro

sker

kommun-

kommun

genomfördes
i
en omorganisation
av socialtjänsten
i Örebro. Skola och barnomsorg
fördes samman

under en chef, liksom äldreomsorgen
och IFO. Omorganisationen
banade väg för en uppdelning
på mynav IFO i en enhet med inriktning
och en med inriktning
dighetsutövning
och stöd.
på rådgivning
Arbetet
fördelades
mellan Socialsekreterama
så att ungefär hälften
korn

i

att ägna sig åt ärenden som innebär myndighetsutövning,
dvs.
ärenden som kräver någon form av formellt
beslut och som föregås av
utredning.
De övriga skulle helt och hållet ägna sig åt rådgivning
och
stöd genom sitt arbete som s.k. områdeskuratorer.
har
Dessa kuratorer
det sammanhållande
för
det
s.k.
öppenvårdsprogrammet,
ansvaret
som

Socialtjänstens
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kan omfatta

stödsamtal

allt från enskilda

till

utveckling
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under 1990-talet

mer omfattande

gnippråd-

givning.
har senare gått samman och bildat en
Enskilda
för myndighetsutövning.
arbetsenhet
personer som bemellan
stöd informeras
noggrant
socialtjänstens
om skillnaden

Fem
större
höver

i Örebro

kommundelar

råd och stöd å ena sidan och bistånd å den andra.
arbete är att möta männiför områdeskuratoremas
Utgångspunkten
probleskor med respekt. Det är den enskilda individen
som definierar
met. För att främja bra möten med de som söker stöd är områdeskuratill kommundelskontoret.
toremas lokaler inte lokaliserade
och familjebehandling
information,
rådgivning,
omfattar
Arbetet
behov
eventuellt
sysslar inte med att utreda
konsultation.
Kuratorerna
bistånd eller annat bistånd. När det blir fråga om sådana
av ekonomiskt
för socialstöd till avdelningen
den som behöver
hänvisas
insatser
bidrag och övrig myndighetsutövning.
med
heller inte sina kontakter
dokumenterar
Områdeskuratorema
bör
enskilda personer enligt regler i SoL. Frågan om hur anteckningar
tillmed
diskuterats
verksamheten
har
dokumentera
föras för att
överenskommelse
hand har också träffats
Under
synsmyndigheten.
kan föras, men att de
med länsstyrelsen
om att löpande anteckningar
avslutas. Om den enskilde behöver stöd som kräkastas när kontakten
för myndighetsutövdvs. avdelningen
socialtjänsten,
beslut
av
ver ett
komma
kuratom
överens om att dokumenning, kan den enskilde och
tationen överförs dit.
De
arbetssätt
är positiva.
Erfarenheterna
av områdeskuratoremas
och på ett tidigare
i deras "hemmiljö"
kommer i kontakt med människor
resurserna
än förr. De kan också på ett bättre sätt utnyttja
och samverkan mellan aktörerna har blivit bättre.
kommundelen
stadium

Några

intressanta

1990-talet
0

andra

Några

2.4.4

I många

är enligt

utvecklingslinj

iakttagelser
utredningen

kommuner

från individ-

er
och familjeomsorgen

under

följande:

har kravet

på ekonomiska

nämnder

att andra kommunala
ansvar för sociala och förebyggande

följd

i

"abdikerat"
insatser.

besparingar

haft till

från arbete med och
Det handlar

t.ex. om
och nedläggning
skolan
inom
elevkurativa
insatser
av
inom kultur- och fritidsoch andra omprioriteringar
av fritidsgårdar
kommit att stå
kommuner
därför
många
i
har
sektorn. Socialtjänsten

neddragning

barn- och ungdomsvård.
för förebyggande
ensam med ansvaret
situahaft en pressad ekonomisk
har även socialtjänsten
Samtidigt
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och i många

fall tvingats prioritera
individinriktat
arbete. Det
de
allmänna
och
strukturinriktade
insatserna, som
som om
i stor utsträckning
har fått
var en viktig del i socialtjänstreformen,
stå tillbaka till förmån för individinriktade
insatser.
förefaller

0

Familjerådslag

i socialt arbete. Familjerådslag
är en ny arbetsmetod
på
och beslutsmodell,
utredningsFamily
namnet
en
Conference,
Group
i Nya Zeeland
i början
som utvecklades
av
1980-talet.
Sedan år 1989 är metoden där inskriven
i lag. Familjeär det svenska

rådslag

är ett sätt att engagera och hjälpa familjer
att ta ansvar för
barn och ungdomar
och
ifrågasätts.
när omsorgen
Familjen
släkten engageras och erkänns som en resurs för att förändra
ett
barns eller en ungdoms situation. De får bl.a. möjlighet
att utan insina

blandning

av myndighetsrepresentanter
handlingsplan.
Under

överlägga

och utforma

en

åren 1996 och 1997 deltog

i Sverige i ett
ett tiotal kommuner
rörande arbete med barn som organiserades
om familjeråd
Ytterligare
delett antal kommuner
av Svenska Kommunförbundet.
tar sedan 1998 i ett nytt projekt med inriktning
på arbetet med ungdomar.

projekt

0

Socialtjänstlagens
tjänsten.

portalparagraf
år 1998 med en ny
kompletterades
till
stärka
barnens
syftar
inom socialställning
att
som
När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till

barnens

bästa

bestämmelse

lcräver.

Bestämmelsen
svarar mot artikel 3 i FN:s
Detta är ett område med behov av utvecklingsinsatfrån år 1998 noteras att det
årsredovisningar
ser. I länsstyrelsemas
för bamperspektivet.
är för tidigt att dra slutsatser om genomslaget

barnkonvention.

det noteras en positiv utveckling
i arbetet med bamärenden,
som är föremål för såväl metod- som kompetensutveckling.

Men

2.5

Insatser

för

personer

med

funktionshinder
Tre

omfattande

grad berör

reformer

har genomförts

under

personer som har fysiska eller psykiska
Ädelrefonnen,
med utvecklingsstöming;

personer
och Psykiatrirefonnen.

1990-talet

som i hög
funktionshinder
och

Handikapprefomien

Socialtjänstens
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2.5.1

med

Personer

trädde

Handikappreforrnen

ny och ändrad lagstiftning
till vissa funktionshindrade
LASS.

sättning

lingsstöming

ersatte

LSS

under 1990-talet

utvecklingsstörning

i kraft
genom
LSS

det gäller

När

utveckling

den l januari

1994. Den innebär

en
om stöd och service
och lagen 1993:389
om assistanseromsorgen
om personer med utveck-

lagen 1993:387

omsorgslagen

1985:568.

Kommunalise-

för omsorgen om
ringsprocessen,
som innebar att huvudmannaskapet
från landsöverfördes
successivt
med utvecklingsstörning
personer
hade då pågått sedan år 1991. Sedan den 1 jantingen till kommunerna,
1996 är den genomförd i hela landet. Socialstyrelsen
förandet och redogjorde bl.a. i samband med sin rapport

uari

följde

genomhandikappom
i november
regeringen

redovisat till
tidigare
utvärdering
I en sammanfattande
av kommunalimellan
för att studera förändringar
kvalitetsmått
seringen konstruerades
följd
skedde
förändringar
de
åren 1991 och 1995. Om
av
var en
som
kan
åtstramningar
ekonomiska
eller av allmänna
kommunaliseringen
sätt som för äldre personer med
man inte avgöra, men på motsvarande
det som om resurserna i viss utsträckning
förefaller
omvårdnadsbehov
och
funktionshinder
till personer med mer omfattande
koncentrerades
stödomfattningen
dock inte
Generellt
stödbehov.
sett minskade
av

refonnen"

för resultatet

1993 och april

1994.

insatserna.
i dag
studien visar också att personer med utvecklingsstörning
samhällsservice.
allmän
utnyttja
gäller
det
att
självständiga
när
är mer
Särskilt tydligt kan man se detta hos dem som flyttat från vårdhem till
över
andra former av boende. De tycks också ha ökat sitt inflytande
har ett
sina levnadsvillkor,
även om de som grupp betraktat fortfarande
Men

begränsat
Genom

över sitt vardagliga liv.
införandet
av LSS och upphävandet

inflytande

av omsorgslagen
samhällsordningar

för-

för
om att det krävs särskilda
De är numera jämställda
som medpersoner med utvecklingsstörning.
har mer än 6 000
Under 1990-talet
borgare och kommunmedlemmar.
till gruppboenden elpersoner flyttat från vårdhem och specialsjukhus
vårdhem för perska
alla
ler eget boende. Vid utgången av detta sekel
ha avvecklats".
soner med utvecklingsstörning
svann

alla principer

2 Socialstyrelsen, SoS-rapport 1997:4.
22Prop. 1996/971156, bet. 1997/98:SoU5.

lll
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funktionshinder

fysiska

De handikappolitiska
reformer
under senare år har i
som genomförts
hög utsträckning
varit inriktade
på att förbättra
det individuella
stödet
till personer
med funktionshinder.
LASS är ett utpräglat
uttryck
för
detta. Stödet till enskilda
individer
har självfallet
stor och avgörande

betydelse

det har ibland

men

utformningen

och planeringen.

fått

kompensera

Detta

drabbar

brister
särskilt

i den generella
dem med fysiska

ftmktionshinder.
En studie av rörelsehindrade
tyder
personers levnadsförhållanden
på att situationen
år 1996 på många sätt såg ut ungefär som situationen
år 1989. Personer med funktionshinder
hade år 1996 fortfarande
sämre
levnadsförhållanden

än befolkningen

i övrigt. Men fler hade nära vänmed 1989.
grannar år 1996 jämfört
Fler gick också på bio och restaurang. Personer med insatser enligt LSS
tycks i större utsträckning
ha ökat sina fritidsaktiviteter
än de som

skapsrelationer

enbart

och kontakt

har insatser

med

enligt

SoL. Det kan också vara värt att notera att en
hade arbete år 1996
av personer med rörelsehinder
jämfört
med år 1989, även om andelen förvärvsarbetande
bland rörelsehindrade fortfarande
bland
andra
lägre
avsevärt
än
var
personer.

något

högre

andel

Socialstyrelsen

konstaterade

i sin slutredovisning

från uppföljningen

att den behöver tid för att slå igenom och att
av handikappreformen
effekterna
kommer att bli synliga först efter flera år. Men att stödet till
med fysiska
funktionshinder
har utvecklats
under
positivt
personer
1990-talet

är tydligt.

Inom

vissa områden

är reforrnens positiva effekter
assistans som för de
personlig
funktionshindrade
fysiskt
otvetydigt
inneburit
ökad valfrihet,
större
inflytande
och bättre livskvalitet.
för att utveckla
Stimulansbidragen
och rehabilitering
habilitering
har också haft positiva effekter.

uppenbara.

gäller

främst

Personer

med

Det

2.5.3

Psykiatrirefonnen
tivt

få lagliga

i princip
stödet

genomfördes

förändringar.

oförändrat.
till

insatsen

psykiska

funktionshinder

år 1995. Rent faktiskt

Kommunernas

innebar

den rela-

tidigare

ansvar enligt SoL är
Men två åtgärder bidrog i särskilt hög grad till att
med psykiska
funktionshinder
kom att
i realiteten

personer
Den ena var att kommunerna
fick betalningsansvar
för perinte
i
behov
längre
psykiatrisk
slutenvård,
är
vilket
soner som
av
gav
kommunerna
incitament
funktionshindrade.
att öka stödet till psykiskt
reforrneras.

23Socialstyrelsen

följer upp och utvärderar

1997:4, s. 202
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mellan

skatteväxling

om viss

överenskommelser

ledde också till länsvisa

Betalningsansvaret

under 1990-talet

utveckling

Socialtjänstens

och kommuner

landsting

krototalt 1,2 miljarder
var de stimulansmedel,
underlätta
reformens
satsade
åren
för
1995-97
att
staten
genor, som
betalades ut när landsting
nomförande.
De generella stimulansmedlen
län träffat överenskommelse
och kommuner
i respektive
om en handDen andra åtgärden

lingsplan.

stimulansmedel

särskilda

utgick

Dessutom

till

fyra olika

be-

hovsområden.
I
att utvärdera psykiatrireformen.
åren 1996 och 1997, konstaterade
man
bl.a. på att de
försenad.
Detta berodde
att reformen
var kraftigt
mellan kommuner
och landsting draöverenskommelsema
ekonomiska
har haft i uppdrag

Socialstyrelsen

de två första

årsredovisningarna,

git ut på tiden.

konstaterade

Dessutom

om personer
och stöd i öppna
vilka

inventera

vårdformer.

Man

som finns i respektive
år
Ett
ut.
senare hade 85 procent av
ser
eller påbörjat sådana inventeringar.

psykiskt

funktionshindrade

och hur deras behov

kommun

alla kommuner
Av

att det saknas kunskap
och deras behov av vård
borde
menade, att socialtjänsten

styrelsen

funktionshinder

med psykiska

gjort

tredje

Socialstyrelsens

årsrapport"

från

och sysselsättning.

ring

Efter

flera

framgår

utvärderingen

är igång och att ett stort antal sociala
att reformprocessen
utbildning,
på samverkan,
påbörjats.
De är främst inriktade

projekt

har

rehabilite-

mot både socialtjänstens
tillkoitakommanden
psykiatrins

års kritik

i
stöd och
att ge socialt
och omhändertagande
behandling
av personer med psykiska funktionsMänniskor
skönjas.
hinder kan en förbättring
som tidigare i stor utnu
kommuhar blivit synliga. De inventeringar
varit osynliga
sträckning

oförmåga

eller håller på att genomföra
nerna har genomfört
det stora behovet
sammanhang.
De bekräftar
områden

framförallt

spelar stor roll
av stödinsatser

som arbete, daglig sysselsättning,

i detta
inom

sociala kontakter

och fritid.
är vagt och kan lätt missuppfärre som
första år är det naturligtvis
fattas. Jämfört
med reformens
har mer
och
betydligt
de
från
sluten
vård
skrivs
är
ut
yngre
men
numera
därför
omfattande
och sammansatta
behov. Socialstyrelsen
att
menar
Begreppet

begreppet

medicinskt

medicinskt

färdigbehandlad

fárdigbehandlad

borde

ersättas

som tydligare beskriver andra vårdgivares
rehabilitering
Stöd till arbete och yrkesinriktad

begrepp

med något

fortsatta

ansvar.
för de psyför detta uppfattas

är viktig

funktionshindrade.
Men vem som har ansvaret
Det viktigaste
och
berörda
otydligt
parter brister i samverkan
som
många är att ha något meningsfullt
att göra under dagen.
kiskt

24Reformens

första tusen dagar, SoS-rapport 1998:4.

annat

för
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Utgångspunkten

för LSS är att lagen ska komplettera
vad den
får genom SoL och HSL. Men den fungerar inte alltid så. Hinder för detta är bl.a. handläggamas
begränsade kunskap om LSS och
enskilde

om psykiska
centraliserade
rade.

LSS

ansökan.

funktionshinder,
medan
förutsätter

samt att insatser enligt denna lag ofta är
verksamheter
enligt SoL är starkt decentraliseockså att den enskilde
till en
själv tar initiativ

Detta kan missgynna

behöver

en företrädare
inte alltid ändamålsenligt
Vuxna
än andra.

hinder.

de psykiskt

funktionshindrade,

som hävdar deras rätt. Insatser
utformade
för denna grupp.

enligt

som ofta
LSS är

har en lägre levnadsstandard
personer med funktionshinder
Detta gäller i särskilt hög grad dem med psykiska funktions-

Om förändringarna

av 6 § SoL, bl.a. genom införandet
av 6 g
förändrats är oklart.
att situation för psykiskt funktionshindrade
Det finns ännu inga studier om detta. Men företrädare
för Riksförbun-

medför

det för Social

och Mental Hälsa, RSMH, uppger att tillgång till kontaktbistånd till t.ex. tandvård,
förnyelse
person och ekonomiskt
av bohag
och kläder som förstörts eller behövs vid utflyttning
från institutioner,
tycks ha försämrats.
Även
bidragit till att förtydliga
kommunernas
om psykiatrirefonnen
respektive
landstingens
vissa oklarheter.
ansvar finns det fortfarande
Samverkan

både på
präglas också till viss del av intressemotsättningar
strukturellt
och
kulturellt
den
bättre
i melplan.
Men
fungera
tycks
ett
lanstora kommuner
än i storstäder och i de minsta kommunerna.
är i sin utvärdering

Socialstyrelsen

år 1998 försiktig

i kritiken

av
varit,
att
som
de samlade effekterna
kommer att bli synliga först efter flera år. Det är
också svårt att bedöma vad som är effekter av reformen
och vad som
beror på strukturella
faktorer i samhället.

psykiatrirefomien.

I juni

Man

hänvisar

bl.a. till

de förseningar

1999 överlämnade

från utvärSocialstyrelsen
sin slutrapport
reformen
har
psykiatrireformen.
Socialstyrelsen
att
av
anser
haft
effekter.
otvetydiga
psykiskt
positiva
Socialstyrelsen
noterar att
funktionshindrades
situation i samhället I dag uppmärksammas
mer, att

deringen

stimulansmedlen

har bidragit

intresseorganisationema
den rätta. Som positiva
0

till en bred verksamhetsutveckling
är positiva och anger att den inslagna
effekter anges också bl.a. att:

färdigbehandlade
yngre medicinskt
slutenvård
i refonnens
inledning

och att
vägen är

som flyttade ut från psykiatrisk
ofta fått en bättre boende- och

livssituation,
0

ungefär

hälften

munens

försorg,

Socialstyrelsen

av målgruppen

har daglig

följer upp och utvärderar

1999:

verksamhet

genom

kom-

0

0

har blivit

verksamhetsansvaret

genom
och fritidsverksamheter

former,

dagliga

har gått över till kommunerna,

har kunnat
och psykiatri
mellan främst socialtjänst
att samverkan
kometableras på många håll och har fungerat bäst i medelstora
muner. På en del håll
och
policyprogram

0

att boendei hög om-

bl.a.

tydligare

fattning

sysselsättnings-

under 1990-talet

utveckling

Socialtjänstens
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har samverkan

gett upphov

till

gemensamma

för psyombud och verksamheter
med personligt
att verksamheter
och de personerna
har varit lyckosammare
kiskt störda missbrukare
har fått en bättre livssituation.
som ingått i verksamheterna
finns behov
där det fortfarande
pekar ut tolv områden"
för att reformen ska få de effekter som var avsedda:

Socialstyrelsen
av utveckling

inflytande

Den enskildes
kiskt

stärkas

personers
eftersatta.
är fortfarande
syftade till ökat stöd till

inflytande
Reformen

förutsättning
I reformen
skulle

skulle

funktionshindrade

genom
möjligheter

anhöriga

refonnen,
till

vilket

men psyoch
delaktighet

för många

för ett liv utanför institutionerna.
förutsågs att många psykiskt funktionshindrade
få sina behov

kunna

LSS,

tillgodosedda

är en

personer
men många

genom
har svårt att få sådana insatser.
inoch primärvårdens
del i reformen
En viktig
var att psykiatrins
med sociala insatser t.ex. vid utskrivning
satser skulle samordnas
vid dessa
slutenvård.
Samverkan
och vårdplanering
från psykiatrisk

fungerar

situationer

dock fortfarande

dåligt.

behövs
För en god verksamhetsutveckling
Tillsynsverksamheten
manhållen
tillsyn.

och sampekar på

en aktiv, tydlig
inom området

men behöver också utvecklas.
med
funktionshindrade
betonas att psykiskt
I reformen
personer
har
dessa
visar på att
missbruk
är en utsatt grupp och utvärderingen
omfattande
behov av ett samlat och samtidigt stöd vilket ofta sak-

vissa problem,

nas.
En god tillgång

till

primärvård,

tandvård

och psykiatrisk

öppenvård

visar att
är av största betydelse för målgruppen,
men utvärderingen
hälsooch
till
och tillgänglighet
det finns brister i både tillgång

sjukvård.
Reformen
både for

ringen

betalningsansvar
utgick från att ett kommunalt
och for enskilda vilket också
samhällsekonomin

visar.

Kostnaderna

rande höga.
26Socialstyrelsen,
27Socialstyrelsen,

a.a., s. 8
a.a., s. 9 ff.

for målgruppen

är dock

generellt

är bra
utvärdefortfa-

l 15
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betonas

byggd på
verksamheter
att kamratstödjande
kan utgöra ett viktigt
visar
stöd. Utvärderingen
för den enskilde
att sådana verksamheter
ger en bättre livssituation
och är en viktig länk i rehabiliteringen.
självhjälpsgrupper

10.1 reformen

betonas

starkt

betydelsen
av rehabiliteringen
behovet
ifrån tillgodosett
långt
är
men
perspektiv
på dessa frågor behövs.

sysselsättning,
manhållet
1l.Refonnen

behovet

poängterar

ringen

visar

detta

att

stärkas bl.a. genom
12.Ref0rmen
föreslår
hällsstöd

skall

område

Utvärdeav kompetensutveckling.
och
behöver
utvecklas,
stimuleras

ökad satsning

på kommunal

olika

för att ett mer samordnat
Utvärderingen
visar att det

kunna

vägar för lokal
kostnadema.

och daglig
och ett sam-

åtgärder

erbjudas.

samverkan

som både ökar

FoU verksamhet.

kvaliteten

samfinns

och minskar

Äldreomsorg

2.6

Den s.k. Ädel-refonnen,

år 1992, innebar bl.a. att ansvaret för sjukhem
fördes över till kommunerna
från landsplatser
31
000
ca
tingen och att ca 50 000 anställda bytte arbetsgivare.
Genom reformen
betonades de sociala inslagen i vården och omsorgen.
En bra och an-

med totalt

passad
sina

bostad

sociala

skulle

göra det möjligt

kontakter

stämmande.

stärka

och

den

att bo kvar hemma, hålla uppe
självbeenskilda
människans

syfte. Ett annat var att få ett
var ett grundläggande
och tydligt politiskt
hade också föreansvar. Reformen
diskussioner
än ett decenniums
om vad som var lands-

Detta

mer enhetligt
gåtts av mer
tingets ansvar

i äldreomsorgen

och vad som ankom på kommunerna
uppnå
att
ett bättre resursutnyttjande
genom
var
och genom att likartade resurser samordnades.
organisation

göra. Andra

enhetlig

motiv

En äldreomsorg

att
en

med samordningsproblem

Ädel-reforrnen

och innebar en kraftig omstrukturevar genomgripande
samhällets
för
äldre
och personer med funktionshinav
omsorger
der. Relativt
omfattande
också för att under fem år
avsattes
resurser
följa upp och utvärdera refonnen.
Detta medförde bl.a. att intresset för

ring

äldreomsorgens

innehåll

och kvalitet

stärktes

på ett helt annat sätt än tidigare.
blev det tydligt att reformens
Samtidigt
långvarig
effekt.

service

Brist

och vård

på samverkan

kraftigt

och kom

i fokus

syfte att samla ansvaret för
huvudman
inte till fullo fick avsedd
en
mellan huvudmännen
var en återkommande
till

SOU 1999:97

kritik

Socialtjänstens

Socialstyrelsens

under

sionen
med

om äldreomsorgen
avbrott
i vårdkedjor,

huvudmännen,

brister

under 1990-talet

utveckling

En stor del av diskushar handlat om problem
mellan
inforrnationsöverföring

uppföljningsarbete.
1990-talet

under
brister

i

i de medicinska

insatserna,

framför

beträf-

allt

samt tveksamhet
om det alltid är den enskildes
omvårdnadsoch
hur
beslut
bästa som avgör
ett omfattande
om var
behov bäst tillgodoses
m.m. Dessutom medför det delade ansvaret för
samordningsfortsatta
och hemsjukvården
hjälpmedel
rehabilitering,
fande

läkarinsatsema

problem.
stimulans-

De särskilda

budgetåret

fråga om
riksdagens

och utvecklingsmedel

för att förbättra
hade viss
rehabilitering

samverkan

1994/95

beslut
till

statsbidraget

regeringen

lämnade
i

huvudmännen

mellan

Enligt
men inte bestående effekt.
har också för åren 1997, 1998 och 1999 det generella

kommuner

och landsting

ökats med fyra miljarder

kro-

är att det generella statsbidraget vid utgången av år
nor per år. Avsikten
kronor högre än det var år 1996. Såväl riks2000 ska vara 16 miljarder
dag som regeringen har betonat att dessa medel främst ska användas för
att förstärka

Krav

och utveckla

på att utveckla

den kommunala

kvalitetssäkringsarbetet

i de medicinska

i kvaliteten

Brister

och omsorgen.

vården

insatserna
har

äldreomsorgen

och i omvårdnaden

återkommande

inom

uppmärksammats

1993 regekromiljoner
50
Stimulansbidrag
på
särskilt
ringen att ta initiativ
ett
och
Ädel 50, för att stimulera
kvalitet
utveckla
kommunerna
att
nor,
hälso- och sjukvården.
Men i sin slutrapport
säkerhet i den kommunala
år 1996 bedömde Socialstyrelsen
att vårdkvafrån Ädelutvärderingen

uppföljningsarbetet.

under

Detta

föranledde

redan

hösten

till

liteten

ligen
MAS

nivå. Visserpå sina håll inte nådde upp till en tillfredsställande
sjuksköterskan
medicinskt
ansvariga
hade tillkomsten
av den
och medvetenhet
kunskaper
inneburit
att kommunernas
om

insatser var inte tillkvalitet
höjts men MAS:s
menade man.
för att säkra kvaliteten,
i uppdrag att under åren
Regeringen
gav i detta läge Socialstyrelsen
utvecklas i vården mot livets slut,
följa dels hur kvaliteten
1997-2000

kraven

på medicinsk

räckliga

dels belysa

hur medicinska

doses på ett värdigt,

och omvårdnadsmässiga

humanitärt

och effektivt

behov

sätt vid

vård

kan tillgoi det egna

hemmet.
I december

1997 respektive

december

1998 överlämnade

Socialsty-

från nämnda uppdrag. Det framgår
rapporter
till
koncentreras
för
de äldre alltmer
kommunernas
insatser
att
form
i
och
vården
Alltmer
dem med störst hjälpbehov.
omsorgen ges
av

relsen
bl.a.

sammanfattande

117

118

Socialtjänstens

under 1990-talet

utveckling

SOU 1999:97

eller omvårdsinsatser.
blir allt
Behovsbedömningama
av medicinska
striktare. Anhöriga
och andra närstående får därmed ta ett större ansvar.
Socialstyrelsen
i hemvården
menar också att det framförallt
men
och en ändaäven i det särskilda boendet saknas resurser, kompetens
målsenlig
för att den enskilde som befinner sig i livets slut
organisation
ska kunna erbjudas en god vård på ett tryggt och bra sätt.

Socialstyrelsen
sitt hälsoläkares

framhåller

särskilt

inte lever upp till
att landstingen
och att sjukvårdsinsatsema
-vad gäller
måste förstärkas
Vidare menar styrelsen
kraftigt.

och sjukvårdsansvar

medverkan

och att det är en uppgift för
att ledningens
ansvar måste göras tydligt
MAS
sjuksköterska
med ett särskilt
medicinskt
ansvar enligt 24 §
HSL
och utveckla verksamhetens
kvalitet och säkerhet.
att upprätthålla
Huvudmännen

också träffa lokala överenskommelser
och utför att garantera trygghet och säkerhet i vården.
Enligt Socialstyrelsen
är det av största betydelse att få till stånd en
förstärkt
och integrerad
tillsyn inom äldreomsorgen
både vad gäller
och
har
också tillförts
sanktionsmöjligheter.
Socialstyrelsen
resurser
medel för att kunna utöka sina regionala tillsynsenheter.
Genom proposition 1997/98:1 13 Nationell
för äldrepolitiken
har länshandlingsplan
veckla

måste

vårdprogram

och

styrelserna
förstärka

Socialstyrelsen

och intensifiera

hindrade.

Härvid

fått

har också

och hälsonen på socialtjänstens
vecklas vidare och förstärkas.

Behovet

ytterligare

uppdrag

och medel

att

över vården av äldre och funktionsmarkerats
mellan tillsyatt samordningen

tillsynen

av medicinska

insatser

och sjukvårdens

områden

måste

ut-

ökar

Behovet

både i ordinärt

grafiska

av demohar
omstrukturering

insatser har ökat kraftigt,
av medicinska
ende och i särskilda boendefonner.
Detta är delvis

betytt

men också akutsjukvårdens
för de ökade kraven på kommunernas

förändringar,

mycket

äldreomsorg.

ligheterna

platser

samtidigt
att behandla äldre har förbättrats
som antalet
har minskat och därmed har den genomsnittliga
vårdtiden

tats.
Samtidigt
skapat

har

den

medicinska

och

bo-

resultatet

medicintekniska

Möjvårdkor-

utvecklingen

för att personer med behov av avancerad
sjukvård kan få sin omvårdnad
och behandling
i eget boende, dvs. i ordinärt
boende eller i en särskild boendefonn.

förutsättningar

Sammantaget
liksom

har detta ökat behovet

insatser i äldreav medicinska
samverkan
mellan
äldreomsorgen
nära
av en
för medicinskt
Kommunernas
betalningsansvar

omsorgen
och akutsjukvården.

behovet

färdigbehandlade

ställer

särskilda

krav

på dialog

vid vårdplanering

in-
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utveckling

Socialtjänstens

för utskrivning
den till

och rutiner

primärvården

Utformning

har varit en fråga som vållat
mellan huvudmännen.

forrnationsöverföring

och i viss mån kontroverser
därför

föreskrifter

utfärdat

Omvårdnad

och

allmänna

råd

slutenvår-

av rutiner för inen hel del diskussion
har
Socialstyrelsen

om

informationsöver-

1996:32.

SOSFS

föring

från

för inforrnationsöverföring

och kommunerna.

under l990-talet

prioriteras

fore service

Sedan slutet av 1980-talet har antalet personer med hemtjänst minskat.
Äldre med mindre omfattande
och insatser som beteckomsorgsbehov
till personer med omfatinsatser
lägre
prioritet
service
än
ges
nas som
När service ges lägre prioritet
omsorgs och omvårdnadsbehov.
innebär det t.ex. att hjälp med städning får klaras i privat regi eller ges
med längre tidsintervaller,
ersätts med matlådor och att
att matlagning
tande

med inköp

hjälp

till

slagare

medicinskt

av varor i stället för med följeinnebär bl.a. att
omvårdnad
prioriteras

ordnas via hemkörning

affären. Att tyngre
får förtur
färdigbehandlade

till

särskilda

boendefonner.

dvs. tjänster som städDe personer som får enbart Servicetjänster,
inköp och klädvård, utgör närmare 37 procent av
ning, matdistribution,
i
dock knappt fem procent av resurserna
vårdtagarna.
De förbrukar

hemtjänsten.
tiondel

Samtidigt

av vårdtagarna,

en
personer med stora omvårdnadsbehov
förbrukar
40
än
procent
resurserna.
mer
av
men
utgör

driftformer

Alternativa

inom den
drift
mot alternativ
av verksamheter
Utveckl990-talet.
under
skett
har
vården och omsorgen
offentliga
I många kommuner
lingen har varit särskilt stark inom äldreomsorgen.
åldersjukhem,
har driften av olika former av särskilda boendefonner
En

viss

utveckling

domshem

och gruppboende

varit

föremål

för upphandling

i konkur-

från Äldreuppdraget noterat
har i sin rapportering
rens. Socialstyrelsen
År 1997 fick
inom äldreomsorgen.
av entreprenadema
en expansion
10,2 procent av de personer som bor i särskilt boende hjälp i enskild

regi, medan
4,2 procent.

motsvarande
andel för dem som har behov av hemtjänst
från år 199328.
Detta är i stort sett en fördubbling

28Socialstyrelsen

följer upp och utvärderar

1998:9.

är
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kostnader

Socialtjänstens

Beskrivningarna

i detta avsnitt baseras på ett uppdrag till Statskontoret
har
redovisats
i rapporten
Socialtjänstens
kostnader
1990-1997.
som
Syftet med rapporten
var att den skulle utgöra underlag för utredninginom socialtjänsten
ens egna beskrivningar
av kostnadsutvecklingen
och förslag

till

2.7.1

av den.

finansiering

åren

Totalkostnader

Socialtjänstens

kostnader

1990-1997

har ökat kraftigt

under

1990-talet.

Den främ-

fått flera uppgifter inom äldresta orsaker till detta är att kommunerna
och handikappomsorgen.
Med socialtjänsten
avses äldre- och handioch familjeomsorg,
kappomsorg
inklusive
kostnader
för
samt individav flyktingar
som finansieras
av staten.
ingår inte eftersom den numera tillhör utbildningssektom.

mottagandet

Kostnadsutvecklingen
två olika

tidsserier.

framräknade
Diagram

2.4

för

socialtjänsten

Den ena är SCB:s

redovisas

Barnomsorgen
i diagram

2.4

och den andra är Statskontorets

serie.

Socialtjänstens

kostnadsutveckling

i löpande

priser

120
100
80
60
40
Stats kontorets
tids s erie

20

1990
Källa:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

SCB och Statskontorets beräkningar

I serierna

till följd av att socialtjänstens
görs inga korrigeringar
anförändrats
under perioden. Kostnaderna
svarsuppgifter
för kommunernas nya åtaganden

för socialtjänsten

under

l990-talet

kan grovt

upp-

i
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Socialtjänstens

skattas

till

miljarder

33,5-35,0

kronor

under 1990-talet

utveckling

De nya åtagan-

i 1997 års priser.

dena är följande:
-

Åren

1991-96
fördes omsorger för psykiskt
från landstingen
till kommunerna.
År 1992 genomfördes
Ädel-reformen.

Åren

fördes

1993-96

Orsaken

till

skillnaderna

I Statskontorets
varför

hela perioden
Skillnaderna

mellan
under

der kronor

Äldre-

och

1990-talet,
munerna
reformen

kostnaderna

för

är att man i SCB:s serie inte
till att avse
1995 förändrades
bruttokostnader
som totalkosthar driftskostnader

1990-1994

varierar

mellan

använts

justerats

ned något.

tre och fem miljar-

kostnader

och handikappomsorgens
kostnader

handikappomsorgens

har

ökat

under

kraftigt

se diagram 2.5. En stor del av ökningen beror på att komfrån landstingen
verksamhet
i samband med Ädelövertog
våra grova

1992. Enligt

2.5

Äldre-

miljarder

beräkningar
kronor

Basår

fördes

verksamheter

i 1997 års priser

och handikappomsorgens

1990-97.

kostnader

över

åren

1997.

90
80
70
60
50
40
30 f i
20 i
.
10
.
g
1990

Källa:

för

denna period.

en kostnad av 18,5-20
band med reformen.
Diagram

tidsserie

de två serierna

Äldre-

2.7.2

serierna

att kostnadsbegreppet
Före detta år användes

driftskostnader.

nadsbegrepp.

mellan

till

över

psykiskt

för
omsorgen
till kommunerna.

inom

över från landstingen

utvecklingsstörda

har tagit hänsyn

anställda

utvecklingsstörda

__

Löpande priser
Fasta priser

1991

1992

1993

SCB och Statskontorets beräkningar.

1994

1995

1996

1997

till

i sam-

121

122

Socialtjänstens

Uppskattningsvis
ningen

under 1990-talet

utveckling

drygt

har kommunerna
kronor

12 miljarder

för omsorgen
till kommunerna.

mannaskapet
tingen
År

1993 fördes
med

ersattes
munala

till

redovisningen

LSS

i storleksord-

motsvarande

en dryg miljard kronor över
i samband med att helinackordering
Kostnaden
försvann
alltså från den kom-

hyreskontrakt.

Som följd

kostnader

med att man flyttat huvudfrån landsutvecklingsstörda

den enskilde
vilket

inte är fullt jämförbara
hindrade

övertagit
i samband

för psykiskt

kostnader

från socialtjänsten
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gör

med tidigare

åren

att kostnadsuppgifter

1993-97

år.

av den nya lagen om stöd och service till vissa funktionsanställer kommunerna,
sedan år 1994, personliga
assi-

stenter som till större delen finansieras
av staten via försäkringskassoma.
Den totala kostnaden för de personliga
assistenterna uppgick
år 1997 till

kronor,

3,8 miljarder

Individ-

2.7.3
Kostnaderna

och

för individ-

vilket

också ingår i redovisningen.

kostnader

familjeomsorgens

och familjeomsorgen

IFO

innefattar

social-

av unga och
kostnader
för
mottagande
samt
vuxna,
av flyktingar.
har ökat kraftigt
under perioden.
Dessa kostnader
En stor del av ökningen står de ökade socialbidragskostnadema
för men även övriga
inklusive

bidrag

till

socialbidrag

flyktingar,

placering

missbrukarvård

kostnader

har ökat i löpande

det ökade kraftigt

priser.

Kostnaderna

för flyktingmottagan-

fram till år 1995 för att sedan stadigt

åren

Socialbidragskostnader

minska.

1990-1997

för individEn stor del av kostnaderna
och familjeomsorgen
utgörs av
har
socialbidrag.
I diagram 2.6 redovisas hur socialbidragskostnaderna
utvecklats
derna

under

i löpande
till

socialbidrag

för

fastprisserier

framtagen
nativ

åren

1990-1997.

priser.

Den

flyktingar
de totala

Den

nedersta
i löpande

kurvan

översta
kurvan
priser.

visar
Mellan

socialbidragskostnaderna

med konsumentprisindex

KPI

visar

kostna-

kostnaderna
dem

visas

där den

övre

för
två
är

och den undre med en alter-

metod.

om från löpande till fasta priser används i
regel KPI som omräkningsvariabel
deflator.
KPI antas spegla de faktiska prisökningarna
för socialbidragstagama.
fastDen alternativa
När

prisserie

socialbidrag

räknas

som Statskontoret

har utvecklat

syftar till att pröva

antagandet.
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Diagram

Socialbidragens

2.6

fasta priser.

1990

Den alternativa

snittligt

åren

i löpande

1990-97

och

Basår 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

SCB och Statskontorets beräkningar

fastprisserien

kan

KPI-serien
vilket

kostnader

under 1990-talet

löpande
priser
.. -Totalasocialbidrag
Totalasocialbidrag
i fastapriseralternativmetod
Totala cialbidrag
i fastapriserKPI
Socialbidragtill
flyktingarilöpande
priser

-

Källa:

utveckling

Socialtjänstens

jämföras.

ska ses som en referensserie
mot vilken
KPI-serien
ligger just över referensserien

för
att utvecklingen
av ersättningsnivån
något överstigit
KPI-ökningen
socialbidragshushåll

antyder

ett genomunder åren

1990-1997.

2.7.4

Regional

Statskontoret

har

i sin

kostnadsutveckling
rapport

vecklingen

för

äldre-

handikappomsorg

och

1990-1997.

individ-

Kostnadema,

och för kommungrupper.

redovisat

och familjeomsorg
och för
i kronor

den

regionala

kostnadsut-

och dess delområden,

för

under

åren

socialtjänsten

per invånare,

totalt

redovisas

på länsnivå

123

124

Socialtjänstens

SOU

under 1990-talet

utveckling

1999:97

Socialbidragskostnader
i kronor

Socialbidragskostnadema
1997 framgår
7

Diagram

per invånare

för län åren

1990 och

2.7.

av diagram

Socialbidrag

på länsnivå

Åren

i kr/inv.

1990 och 1997.

2600
2400
2200
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1400
I
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KRIINV1990

B00

700

900
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Källa: Socialstyrelsen.

Socialbidragskostnadema
vånare

den

streckade

år 1990 är ca 610 kr/ini t.ex. Västmanland
och knappt
1 400 lcr/invånare
linjen

lodräta

I samtliga län har kostnaderna
1997 den streckade vågräta linjen.
per
invånare ökat i absoluta tal mellan åren 1990 och 1997.
ökningen
illustrerar
linjen
Den heldragna
av socialbidragskostnadema
Punkten

dragna
borgs

län den aktuella
för ett genomsnittligt
för Älvsborgs län se pilen i diagram

linjen.

genomsnittligt

att den relativa
åren 1990 och 1997 har varit

län.

Länspunkten

i relativa

tal.

2.7 ligger på den helför Älvskostnadsölcningen

Det betyder

län mellan

perioden

för

Göteborgs-

som för ett
ligger
Bohuslän

densamma
och

har ökat relativt
över linjen. Det innebär att socialbidragskostnaderna
snabbare i detta län under 1990-1997
än vad som är fallet för ett gehaft
län. Omvänt har län som Jämtland och Västerbotten
nomsnittligt
en relativt måttlig ökning av socialbidragskostnaderna.
betalade ut mest socialbidrag
Det framgår också att storstadslänen
Österper invånare såväl åren 1990 som 1997. Länen runt Mälaren och
län har de
medan Norrbottens
götland har de näst högsta kostnaderna

SOU 1999:97

Socialtjänstens

lägsta

kostnaderna.

måttligaste

förklaringar

och flyktingar

boendekostnaden
Av

tabell

ningen

län och Jämtlands

kostnadsökningstakten

Tänkbara
betslösa

Västerbottens
till

av samtliga
dessa iakttagelser

bor i storstadslänen.

respektive

framgår

vilka

minskningen

kommuner
av kostnader

län har haft

den

län.
är att de flesta
Det är också

har ökat snabbare i storstadslän
2.1

under 1990-talet

utveckling

unga arsannolikt
att

än i glesbygdslän.

som haft den största öki absoluta tal mellan åren

1990 och 1997.
Tabell

2.1

med största ökning respektive minskDe 10 kommuner
mellan åren
ning av socialbidragskostnader
i kr/invånare
1990-1997.
Absoluta tal.
Förändring

Förändring

1990-1997

1990-1997

Landskrona

2 165

Laxå

-447

Göteborg

2 133

Munkfors

-364

Norrköping

l 945

Bjurholm

-296

Malmö

1 938
l 626

Kälvinge
Åsele

-264

Botkyrka
Helsingborg
Örebro

1 545

Sorsele

-197

1 384

Malå

-99

Stockholm

1 360

Skinnskatteberg

-87

-228

Eskilstuna

1 352

Storfors

-72

Borlänge

1 317

Forshaga

-69

Källa:

Socialstyrelsen.

Äldre-

och handikappomsorgskostnader

Som nämnts

innebar

miljarder

18,5-20
fr.o.m.
År

Ädel-reformen
kronor

flyttades

att verksamheter
från landstingen

en kostnad av
till kommunerna

till

år 1992.

1990 hade en majoritet
av länen kostnader på 3 000-4 000 kroinvånare
för
äldremedan motsvaoch
handikappomsorgen,
nor per
rande kostnad år 1997 var 8 500-11 000 kronor per invånare.
Kostnaderna
länen

för äldreomsorgen
mellan
är relativt jämnt fördelade
år 1990 som år 1997. Stockholms
län har dock den klart
kostnaden
och Västernorrlands
1990. Vännlands,
Norrbottens

såväl

lägsta

län har såväl
1990-97

den snabbaste

relativa

som de högsta kostnaderna

kostnadsökningen
år 1997.

under

perioden

125

126

Socialtjänstens

Diagram

under 1990-talet

utveckling

2.8

SOU 1999:97

för äldreomsorgen

Kostnader

på länsnivå.

Kr/inv

1990

och 1997.
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KRllNV1990
Källa:

Socialstyrelsens

SCB:s Räkenskapssammandrag.

Jämförelsetal.

sig i diagram 2.8 är att de mest befolkDet mönster
som avtecknar
medan de
länen har relativt låga kostnader för äldreomsorgen,
ningsrika
länen har högre kostnader
ytan större och mer glesbefolkade
alltså omvänt j ämfört med socialbidragskostnadema.

till

Kostnader
Med

får socialtjänsten

av Västernorrland
mer jämnt fördelade

undantag

kostnaderna

totalt

för äldreomsorgen.

åren

det är

1990-1997

och Gotland är de totala socialtjänstän vad som är fallet med kostnaderna
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Socialtjänstens

Diagram

2.9

utveckling

Kostnader
för den totala socialtjänsten
Åren
lcr/inv.
1990 och 1997.

under 1990-talet

på

länsnivå

i

14000
13500
13000
12500
Gotland

12000
11500
11000
10500
10000
3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

KR/INV199O
Källa.

SCB:s Räkenskapssammandrag.

Socialstyrelsens Jämförelsetal.

respektive äldreomsorg
för socialbidrag
summeras för
till viss del
socialtjänsten
kostnaderna
för
i
sin
helhet
jämnas
belysa
att
skillnaderna
och glesbygdslänen
mellan storstadslänen
ut.

När kostnaderna

127
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3

förutsättningar

Nya

I detta kapitel

Det handlar

utvecklingen,

förändringar

för
om några nya förutsättningar
demografiska
den
internationaliseringen,
om
och nya förutstrukturen
i den regionala

välfärdssystem.

för olika

3.1

behov

nya

och diskuteras

redovisas

socialtjänsten.
sättningar

-

Sverige

integrerad

en

-

del

av

Europa

EU-medlemskapet

1 l
.

i den Europeiska unionen EU
medlemskapet
är Sverige skylreglerna
dig att följa de regler som gäller inom EU. De grundläggande
artiklarna
48 och
finns
Romfördraget.
fria
i
I
rörlighet
om arbetstagares
52 finns bestämmelser
som ger rådet rätt att besluta om åtgärder inom

Genom

Av stor betydelse är likabehandlingssom innebär ett förbud mot diskriminei EU är vi skyldiga
Genom medlemskapet

område.

trygghetens

den sociala

i artikel

reglerad

principen,

av nationalitet.
rådets förordningar.

ring på grund
att följa
rörlighet
ningens

och system

handlar

uppdrag

Arbetskraftens

fria

fria
av dem, rörande arbetskraftens
trygghet, berör det område som utred-

Två

för social
om.

rörlighet

rättsakten om arbetstagares
Den mest grundläggande
EEG
finns i rådets förordning
lan medlemsstaterna

rätt att flytta melnr 1612/68 av den

fria rörlighet
inom gemenskapen.
1968 om arbetskraftens
i ett annat medlemsland
har den som tar anställning
inneFörordningen
vistelse och bosättning
i inflyttningslandet.

15 oktober

Enligt

förordningen

rätt till

i fråga om sociala
om likabehandling
förmåner.
ska alltså åtnjuta samma sociala förmåner
En arbetstagare
medborgarna
i
det
land
där han arbetar.
som

håller

också grundläggande

är tillämplig

Förordningen
mar.

Utanför

faller

SocialtjänstdelA
5 19-1830

regler

på anställda

egenföretagare

och oftast

och deras

familjemedlem-

de som vistats

i en annan

130 Nya förutsättningar-

nya behov
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medlemsstat

för att söka arbete. De får då inte rätt till samma sociala
förmåner som landets egna medborgare.
Sociala förmåner är ett begrepp som innefattar alla sociala förmåner
enligt ett medlemslands
lagstiftning
till
oavsett om de har anknytning
förvärvsarbete
eller inte. Sociala förmåner enligt förordningen
kan vara
såväl sådana som det finns en lagstadgad rätt till och sådana
som utges
efter en skönsmässig
prövning.
Tolkningen
enligt
av vad begreppet
förordningen
1612/68 omfattar
har varit föremål
för prövning
i EGoch skattemässiga

domstolen

flera gånger. Framförallt
har det vållat bekymmer
när det
fråga om gränsdragningen
gentemot regleringen
av socialförsäkringsförrnåner
i rådets förordning
EEG
1408/71
nr
av den 14 juni
1971 om tillämpningen
för
social
trygghet
systemen
när anställda,
av
egenföretagare
eller deras familjemedlemmar
flyttar inom gemenskavarit

pen. Begreppet sociala förmåner är nämligen vidare än begreppet social
trygghet.
I princip
socialförsäkringsavser begreppet social trygghet
förmånema.
De förmåner
betrakta
närmast
är
att
som
som social hjälp
klassificeras
därför som sociala förmåner.

System

för social

I förordning
social

trygghet

1408/71

trygghet.

samordnas

Det är i huvudsak

familjeförrnåner.

I Sverige

i lagen 1962:381
Bestämmelserna

återfinns

medlemsstaternas

bestämmelser

socialförsäkringsfönnåner
de nationella

om
och s.k.

bestämmelserna

bl.a.

om allmän försäkring.
i förordningen
syftar

till att samordna medlemslänsystem för social trygghet,
Medmen inte till harmonisering.
lemsländema
får själva besluta om vilka försäkringssystem
som ska
finnas i landet och villkoren
för de olika förmånema.
Genom förordningen ska ett tillfredsställande
skydd ges för migrerande
arbetstagare,
demas

Även deras familjemedlemmar
som egenföretagare.
omfattas av förordningen.
Regelsystemet
ska lösa lagkonflikter
mellan
olika länders system för social trygghet så att inte medborgare
är försäkrade i flera länder eller riskerar att inte omfattas av något lands socisåväl anställda

alförsäkringssystem.
Förordningen
gäller inte bara dem som är anställda eller egenföretaoch tidigare omgare utan också dem som upphört att förvärvsarbeta
fattades av förordningen
och då förvärvade
rättighet
t.ex. till åldersen
pension. Lagstiftningen
det
land
i
där personen sist var förvärvsverktillämpas.
sam ska vanligtvis
Förordningen
att för

vissa

t.ex. ålderdom,

innehåller

kontantfönnåner

en s.k. exportabilitetsprincip.
vårdförmåner
kan inte

får inte sådana krav ställas

som innebär

Den innebär

exporteras
att förmånen

vid
på

SOU

Nya förutsättningar-

1999:97

nya behov

är bosatt i en annan
av att mottagaren
finns.
med ansvar för betalningen
än den där institutionen
understrukit
principen
EG-domstolen
har i flera avgöranden
att
om att
länge
så
gäller
får föras med utomlands
trygghetsförrnåner
sociala

något

sätt ändras med anledning

medlemsstat

inte

gemenskapslagstiftaren

förmåner

vissa specificerade

Exportabilitetsprincipen

För
antar några undantagsbestämmelser.
finns idag sådana undantagsbestämmelser.
vilket innebär
gäller bl.a. ålderspensioner,

även om han eller hon är bosatt i ett
en medborgare
Till exempel kan en änka uppbära änkepension
i ett annat land
maken om denne tjänat in pensionsrätt

att de utbetalas till
annat medlemsland.
efter den avlidne

än änkans bosättningsland.
kan tillämpas
Förordningen

på förmåner

eller legala systern för social trygghet.
fastställdes
regleringen
sedan den ursprungliga

männa

allhar

utvecklat nya trygghetsförmåner som har stark
svårt att klassificera
i förordningen
trygghetsfönnånema
sociala

Det har då varit

fönnåner.

med

samhörighet
1408/71

som lämnas enligt
Men medlemsstaterna

men

också

de

har inslag

med

anknytning

till

begreppet

social

hjälp.

1

Europarådet

Europarådet
det andra

fram ur kravet på ett ökat europeiskt samarbete efter
slut. För 50 år sedan, den 5 maj 1949, undervärldskrigets
växte

dess stadga av tio stater, av vilka Sverige var en.
inrättades var den allmänna
En viktig utgångspunkt
när Europarådet
rättigheterna
förklaringen
som FN:s generalförsamom de mänskliga
ling hade antagit år 1948. En av grundtankarna
var att skapa ett rättsligt

tecknades

som på ett praktiskt plan skulle värna dessa rättigheter.
första
Det
steget var att utarbeta en europeisk konvention
om skydd
frihetema.
Dessoch de grundläggande
rättigheterna
för de mänskliga
i form av
rättigheter
för mänskliga
ett kontrollsystem
utom upprättades
system

och en särskild domstol.
en kommission
och den nya Europadomstolen
reviderats,
vigdes under år 1998.

också
också

ordning

har numera
inrättigheter

att få sin sak prövad mot den
staten innebär att ett nytt element har införts i den internationella
rättsskydd. Men det har
stärker enskilda individers
som radikalt
fallande domar oftast
då
konsekvenser
politiska
fått betydande
leder fram till att berörd stat anser sig tvungen att anpassa sitt

Möjligheten
egna
rätten,

Denna

för mänskliga

för enskilda

medborgare

sätter.
system till den standard som Europakonventionen
Europarådet
är i dag, vid sidan om bl.a. FN, OSSE Organisationen
och EU, en viktig del av det, i
för Säkerhet och Samarbete i Europa
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vid

nya behov

bemärkelse,

demokrati,

säkerhetsbefrämjande
för mänskliga

respekt

konsolideras
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arbetet.

rättigheter

den värdegemenskap

Genom

och rättsstatens

att stärka
principer

främsta

känne-

rättigheterna

och

som är Europarådets

märke.

Europakonventionen

om skydd
friheterna

de grundläggande
Det

grundläggande

vecklats

inom

internationella

Förenta

rättighetskataloger
mänskliga

för de mänskliga

Nationema

och konventioner,

rättigheterna

rättighetsskyddet
FN
t.ex.

vakning
l januari

anslöt

friheterna.

har i Europakonventionen

och rättslig

Sverige

ututvecklade

om de
om flyktingar.
individuella
rättigheter

och 1951 års Genêvedeklaration

och de grundläggande

FN-konventionen

globalt

genom
1948 års deklaration

I stor utsträckning
har samma grundläggande
även reglerats i Europakonventionen
angående

rättigheterna

har

ett flertal

skydd
Men

byggts

för de mänskliga
till

skillnad

in former

från

för över-

kontroll.

sig år 1952

till

Europakonventionen

1995 gäller

den som svensk lag 1994:1219.
den kan åberopas av enskilda inför svenska domstolar
myndigheter.

Europakonventionen

och från

den

Det innebär

att

och förvaltnings-

är i princip

också en del av EG-rätten
genom
unionen
ska respektera
de rättigheter
sägs att
som garanteras av Europakonventionen.
Framförallt
är det just den rättsliga kontrollen
som den reglerats i
artikel 6 i konventionen
föremål
varit
för
intresse.
Artikeln
som
anger
att det i Romfördraget

att envar har rätt till att få sina civila rättigheter
och skyldigheter
prövade i en opartisk och offentlig
rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.
Tolkningen
"civil
rättighet"
har varit föremål
för
av begreppet

många av Europadomstolens
avgöranden.
Trots det kan man idag inte
med säkerhet säga vad begreppet står för. Innebörden
av det utvecklas
ständigt genom praxisbildningen
i Europadomstolen.

Äganderätten liksom rätten att förfoga över den egna egendomen
har sedan länge accepterats som en civil rättighet. Till civila rättigheter
har under senare år kommit
att hänföras även vissa sociala rättigheter.
Oberoende
i fråga har en privaträttslig
av om den sociala rättigheten
eller

offentligrättslig
bakgrund
har en individuell
lagreglerad
rättighet
ekonomisk
civil
rättighet
enligt
art
konventionen.
ansetts
Det
av
vara en
finns
flera uppmärksammade
rättsfall
inom området
bl.a. SchulerZgraggen

albidrag

och Salesi.

I det sistnämnda

trots att det saknades

fallet

anknytning

fastställdes en rätt till
till ett forsäkringssystem.

soci-
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krav på
praxis innebär konventionens
i hela
bedömas
kunna
måste
den
aktuella
frågan
att
befogenhet
domstolens
är
sin vidd. Kraven är alltså inte uppfyllda
om
och att endast uppbegränsad till att företa en ren laglighetsprövning
beslutet.
häva det överprövade
utbildade
praxisen
För svensk rätt har den inom Europadomstolen

Enligt

Europakonventionens

domstolsprövning

prövas
att innebära att när rätt till socialbidrag
bestämda ordningen.
det ske i den för förvaltningsbesvär

kommit

om kommunalt

Europakonventionen
Den kommunala
i ett demokratiskt

självstyrelsen
styrelseskick.

av domstol

ska

självstyre

grunderna
anses vara en av de viktigaste
ligger till grund för
Denna uppfattning

älvstyre, vars syfte är att
om kommunalt
för att trygga en sådan självlägga fast vissa grundläggande principer
konventionens
förstås
enligt
självstyrelse
Med kommunal
styrelse.
bl.a. kommunernas
att inom lagens
rätt och möjlighet
tredje artikel
angelägendel av de offentliga
gränser reglera och sköta en väsentlig
den europeiska

konventionen

intresse. Konpå eget ansvar och i den lokala befolkningens
administrativ
organisation,
ventionen behandlar därför bl.a. kommuners
och
principer
deras ekonomiska
tillsyn över kommuner,
om
resurser

heterna

rättsskydd
Sverige

för den kommunala
ratificerade

älvstyrelsen.

konventionen

år 1989. Innan

detta

skedde

såg

för att se om svensk rätt stämde
man över den svenska lagstiftningen
skulle kräva förändeller
med
konventionen
överens
om en ratiñcering
de krav
uppfyller
svenska
det
rättssystemet
Slutsatsen
ringar.
var att
ställer.
principer för att
syfte är att lägga fast grundläggande
grundstede
viktigaste
kommunala
självstyrelsen
den
trygga
som en av
utgångspunkt
är
viktig
En
styrelseskick.
demokratiskt
annan
nama i ett
möjligheter
medborgarnas
för
betydelse
självstyrelsens
den kommunala
som konventionen
Konventionens

angelägenhetema.
att delta i de offentliga
med något
enligt konventionen
är inte förknippade
Förpliktelserna
följs upp
Men dess tillämpning
eller sanktionssystem.
särskilt kontrollkommunalkonferens,
bl.a. av Europarådets
som har kartlagt konventionågra officiella
har inte föranlett
utKartläggningen
nens efterlevnad.
förhållande
till konventionen.
talanden om det svenska rättssystemets

tillsynen
artiklar
av
som behandlar
skall
Tillsynen
laglighetsperspektiv.
verksamhet
kommunernas
ur ett
åtgärder
begränsas till frågor om lagligheten
normalt
av kommunala
innehåller
dock undanKonventionen
lämplighet.
och inte åtgärdernas
Konventionen

innehåller

tag från denna grundläggande

också

princip.
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Den

SOU

demografiska

1999:97

och

utvecklingen

dess konsekvenser
3.2.1

Demografiska

förändringar

Befolkningstillväxt

Sveriges befolkning
år 2025 jämfört
Tabell

3.1.

beräknas

Sveriges

i tusental

Födda

Döda

Föd.

1990

124

95

1995

103

94

1997

91

2000

90

att öka långsamt

till

9,3 miljoner

år 1997.

befolkning

Antal
År

fortsätta

med 8,8 miljoner

-

faktisk

och prognos

Inflytt

Utflytt

29

60

25

35

64

8 591

9

46

34

12

21

8 837

93

-2

45

39

6

4

8 848

93

-3

51

43

8

5

8 858

16

8 920

översk.

Flyttn.

Folkökn.

översk.

Befolkn
3 1-dec

2005

98

94

4

60

48

12

2010

101

94

7

65

53

12

19

9008

2015

104

95

9

65

53

12

21

9108

2020

105

97

8

65

53

12

20

9 215

2025

100

102

-2

65

53

12

10

9 291

Källa:

SCB, 1998 års befolkningsprognos

Av tabellen

framgår att befolkningstillväxten
som var mycket hög kring
år 1990 avtar kraftigt
och kommer
ligga
under 10 000 årligen de
att
åren.
Bakom
prognossiffroma
närmaste
över antal födda och döda ligoch medellivslängd.
Statistiska
Cenom barnafödande
går upp från dagens historiskt
antar att bamafödandet
låga 1,50 barn per kvinna till 1,83 barn per kvinna fr.o.m. år 2020. När
ger antaganden
tralbyrån
SCB
det gäller

för både män
antas den öka trendmässigt
och kvinnor mellan åren 1999 och 2050. För män antas en ökning från
77 år till knappt 82 år och för kvinnor
från 82 år till knappt 86 år.

medellivslängden
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befolkning

att öka.
är hög och den fortsätter
80 år och äldre
väntas öka i andel från
knappt 5 procent år 1997 till 7 proccent år 2025.
for arbetskrafhar också betydelse
utvecklingem
Den demografiska
i åldrarna 201-64 år ökar den andel som är 50 år
ten. Av befolkningen
eller äldre från 30 procent år1997 tiill 35 procent år 2025.

Andelen

De äldsta

äldre

befolknimg

i Sveriges

åldersgruppema

med 17 prokraftigt,
minskar antaltet förskolebarn
prognosen
ökar i
medan
skolbarnen
däreftcer
öka
för
igen,
fram
till
år
2002
att
cent,
antal fram till år 2005.

Enligt

för äldrre

Befolkningsutvecklingen

har underskattats

ökningen av antalet
har funnits en tendems att underskatta
de
20 åren. En järngjorts
i de befolkningsprognoser
senast
som
åren
1976 till 1989
gjorts
olika
förelse mellan några
prognoaser som
Historiskt

äldre

redovisas

i figur

Diagram

3.1

4:

Befolkningsprognoscer
prognos,

och faktiska

för ålderskllassen

utfall,

samt 1998 års

65-w.

-PCGNOS
1983
- -0- - PROCGN,
PROCGNOS
86
-tPROGNOSER
89
:n:
SCBprognos
20001980-98
l-Utfall

1980

1985

1990

Källaz. SCB:s befolkningsprognoser

1995

2000

orch befolkningsstatistik.

2005

2010
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orsaken

till att befolkningsprognosema
åldersgruppen
65 år och äldre

faktiska

utfallet

framtida

dödlighetsrisker

för

medellivslängd

i

SOU 1999:97

efter ålder

1986

underskattat

det

är skattningen

av

och kön. Antagandet

års befolkningsprognos

jämfört

om en ökad
med tidigare

ligger mest sannolikt bakom det faktum att differensen
melprognoser
lan prognos och utfall är mindre för 1986 års prognos än for prognoserna 1975 och 1983.
I 1998 års prognos används
inom varje åldersklass

är olika

en ny modell där dödlighetsnedgången
till skillnad från tidigare prognoser,
då

det antogs att dödligheten
var densamma i mycket breda åldersklasser.
Denna ändring av modell kan innebära en risk för att SCB t.o.m. har
överskattat
dödlighetsnedgången.

3.2.2

Framtida

äldreomsorgskostnader

I takt med att befolkningen

består av alltfler äldre kan kostnaderna
for
från år 1994 beantas öka. I SCB:s befolkningsprognos

äldreomsorgen

döms att åldersgruppen
65-w ökar med 10 procent under åren 1994
2010 och att åldersgruppen
85-w ökar med ca 40 procent under samma
period. Vad kan en så kraftig ökning av antalet äldre antas betyda för
resursbehoven
inom äldreomsorgen
I delbetänkandet

Behov

redovisar

1996:163

och organisation

ring

utvecklingen

ställer

och resurser i vården
analys SOU
- en
hälso
finansieoch
sjukvårdens
om

Kommittén
HSU

en kalkyl för vad den demografiska
för krav på resurser for äldreomsorgen.
Resurskra-

2000

1994-2010.
ven beräknas öka med drygt 19 procent under perioden
När HSU 2000 ställer denna kalkyl i relation till hur utrymmet
för kommunal

konsumtion

kan komma

att förändras

kommittén

att det uppstår ett gap mellan
i storleksordningen
16-17 procent 8-8,5
cent 12 rndlcr år 2010. Behovsökningen

tiserad
HSU

åldrande

bedöma

samma

och resurser

tid

finner

som ligger

rndlcr år 2000 och ca 24 proär ett utslag

av en prognos-

effekt

på det framtida

befollcning.

2000 beaktar

resursbehovet

behov

under

inom

framtida

alltså

endast demografins

Detta är det gängse sättet att söka
dvs. att göra en s.k.
äldreomsorgen,
för
Det innebär att en given styckkostnad

äldreomsorgen.
kostnader

demografisk

framskrivning.

äldreomsorg

i olika

for

åldersgrupper

multipliceras

med antalet

personer

respektive åldersgrupp utifrån en befolkningsprognos.
Även i
analys från Svenska Kommunförbundet
en långsiktig
det gjorts bedömningar
av hur stora kostnaderna för äldreomsorgen

1 Svenska Kommunförbundet

1998

Kommunerna

i framtiden

har
kan

i

komma

att bli år 2010. Som ett resultat
mycket olika resultat.
bedömning

tive

nya behov

Nya förutsättningar-

SOU 1999:97

ning

ger en bedömd
perioden
l997-20l0.Två

kostnadsökning

ger respekframskriv-

av olika antaganden
En rent demografisk
med

under

18 procent

knappt

med antaganden utöver
alternativa
prognoser,
leder till radikalt andra resultat. I det ena altemade rent demografiska,
tivet skulle kostnaderna
t.0.m. bli lägre 2010 än 1997.
framskrivning
utgår från antaganden om ett oförEn demografisk
oförändrad
åldersgrupp,
ändrat resursbehov
serper person i respektive
tas därmed inte
möjligfamiljemönster,
av
innebär
Framskrivning
heter att förebygga
skador och ohälsa etc.
att
bas"låses fast" i prognosperiodens
för äldreomsorgen
styckkostnaden
och oförändrad

vicenivå
till

förändringar

vårdstruktur.

i efterfrågan,

Någon

hänsyn

förändringar

trycket på älddet är att visa hur stort det demografiska
eller
bli
händer
ingenting
kan
görs. Utveckom
reomsorgens
resurser
utvecklingen
lingen av äldreprognosen
är således helt betingad av
av
befolkningsprognosen.
framskrivning
Eftersom
antagandena i en demokratisk
är förenklade
år. Motivet

till

för att bedöma
också ett trubbigt instrument
är en sådan framskrivning
de demogradärför
hur
väl
Frågan är
framtida
äldreomsorgskostnader.
för
har stämt med det faktiska kostnadsutfallet
fiska framskrivningarna
ÄdelEnligt en studie inom ramen för Socialstyrelsens
äldreomsorgen.
för äldre- och handikapputvärdering
visar det sig att kostnaderna
ökade något snabbare än vad som
omsorgen under perioden 1984-1994
Jämfört med t.ex. sjuki åldersstrukturen.
motiverades
av förändringar
framskrivningar
vad gäller äldreomsorgen
vården har demografiska
under 1980- och l990-talen.
varit träffsäkra
som prognosinstrument
det sig då att den demografiska
för äldreomsorgen
givet
utslagsgivande

Hur kommer
relativt
enklande

utvecklingen
de ovan

har varit

nämnda

för-

antagandena

I verkligheten

beror det framtida

resursbehovet

inom

äldreomsorgen

är en. Andra
på en mängd olika faktorer varav befolkningsutvecklingen
förändrad
åtgärder och rehabilitering,
sådana faktorer
är förebyggande
livsstil,
ändrade familjemönster,
värdstruktur,
etc. Från kostnadssynpunkt kan man här tänka sig att några av dessa faktorer är positiva, dvs.
dvs. genepå en positiv faktor skulle vara att fler friska år läggs till livet och att sjukligheten
presnegativ
ålder.
Exempel
på
åldersintervall
hög
smalt
i
i
ihop
ett
en
sas
faktor skulle vara om fler friska år läggs till livet men att sjukligheten

medan
genererar låga framtida kostnader,
äldreomsorgskostnader.
rerar höga framtida

andra är negativa,

Exempel

dessa extra år. En annan negativ faktor är om de äldre
och får mer vård och omsorg vid ett givet vårdbehov.
efterfrågar
Givet dessa positiva och negativa faktorer är det rimligt
att betrakta
faktorer.
dessa
genomsnitt
det faktiska kostnadsutfallet
vägt
av
som ett

utvidgas

över
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också

förklaringen
till att demografiska
framskrivningar
väl med att prognostisera
framtida kostnader
för äldrede
decenniema.
Faktom
senaste
befolkningsutveckling
för
omsorgen
pensionärer
har i kostnadshänseende
varit ett ungefärligt
genomsnitt
lyckats

relativt

mellan

de positiva
och negativa faktorerna.
Det är emellertid
omöjligt
kommer
att veta om detta förhållande
Den
att gälla även i framtiden.
relativa styrkan hos de positiva respektive
de negativa faktorerna
komatt vara densamma framgent vad gäller effekten
mer inte nödvändigtvis
på äldreomsorgskostnadema.
också

fortsättningsvis

för att bedöma

3.3

framtida

samhällsutvecklingen
valtningen.
blem

struktur

till

såsom kommuner,

framskrivningar
instrument

i förändring

har under

av den lokala
Det har blivit

kommer

får demografiska

som ett trubbigt och osäkert
kostnader för äldreomsorgen.

Regional

betydelsen

Därför

betraktas

det senaste decenniet successivt
ökat
och regionala
nivån i den svenska statsför-

allt vanligare att lösningar på regionala
prostånd genom samverkan
mellan olika samhällsorgan
landsting länsstyrelser,
länsarbetsnämnder,
universi-

tet/högskolor,

handelskammare
och organ för det lokala näringslivet.
Det är mot denna bakgrund
ställningssom man bör se riksdagens
tagande att ge kommunala
självstyrelseorgan
ett ökat ansvar för det
regionala
utvecklingsarbetet.
Fonnema
för det ökade kommunala
ani de fyra länen Kalmar,
svaret prövas i en försöksverksamhet
Skåne,
Gotlands och Västra Götalands län. Gemensamt
för dessa försökslän
är
självstyrelseorgan
att ett kommunalt
uppgifter
övertar länsstyrelsens
vad gäller

arbetet

nalpolitiska

med bl.a.

medel

lokala

och en långsiktig

tillväxtavtal,

plan

användning

för den regionala

av regiotransport-

infrastrukturen.
Det

regionala

utvecklingsarbetet

ska ske i samarbete med statens
ska
Länsstyrelsen
fortsätta att verka för att statliga intresÄven fortsättningsvis
bör finnas en sammansen i länet samordnas.
hållen, effektiv
statlig organisation
på regional nivå.
Den parlamentariska
regionkommittén
PARK
har tillsatts
för att

förvaltning.

följa

upp och utvärdera försöksverksamheten
att lägga förslag om den framtida regionala
punkt
vecklas

för kommitténs

överväganden

former

för en fördjupad
nala utvecklingsansvaret.
Gemensamt

för

försökslänen

i de fyra försökslänen
organisationen.

och

En utgångs-

och förslag

demokratisk

är att det måste utförankring
av det regio-

är att de styrs av en fullmäktigeförledamöter
av
som väljs bland länets kommunaloch landstingspolitiker.
Ett sådant styrelseskick
innebär rimligtvis
att

samling

som består
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kommuner

får ökad

och landsting

att besluta

när det gäller

makt

om

som rör den regionala utvecklingen.
för kommittén
En annan utgångspunkt

frågor

är att staten måste se till att
fullföljs
i landets alla delar
politiken
de mål som anges i den nationella
utvecklingen
till
de
för
den
regionala
mål
samtidigt
hänsyn
tas
som
som

regionala

länsstyrelsen.
till

Enligt

regeringen

ställt

och lokal

till regional

och samordnat

förhållningssätt

samordnande

roll

statlig

framträder

nivå.

arbetsinriktning

fortsatta

i länsstyrelsemas
enhetligt

uppföljning,

Länsstyrelsens

ligger på
upp. Denna uppgift
i denna uppgift bidra
kan länsstyrelsen

från central

att flytta uppgifter
Nyckelkomponenter

tillsyn,

har

självstyrelseorgen

särskilt

är
agerande.

på miljöområdet.

och denna
som regional miljömyndighet
trädde i kraft den l
roll befästes ytterligare
i och med att miljöbalken
ledande, utvecklande
betonas länsstyrelsens
januari 1999. I miljöbalken

Idag

har länsstyrelsen

och

informerande

skilda

mål

på

rollen

roller.

För

regional

nivå

ska kunna uppnå
att länsstyrelsen
ställs höga krav på kompetens

vitt
och

flexibilitet.
Under

1990-talet

har det blivit

slcridande

perspektiv

på regionalpolitiska

Social

3.4
Den

trygghet
välfärdsstaten

västeuropeiska

att ha ett sektoröver-

vanligare

inför

problem.

framtiden

utvecklades
markant

förbättrades

Levnadsstandarden

allt

och

under

efterkrigstiden.

de sociala

skyddsnäten

som man tidigare inte upplevt. Men vid mitten av
en trygghet,
dämpades.
utvecklingen
bromsades
1970-talet
upp och tillväxttakten
arbetslöshet
problem med varaktig
västländer
fick strukturella
Alltfler

erbjöd

För närvarande befinner sig de
och stora budgetunderskott.
förändringsfasen
i den kraftigaste
västeuropeiska
trygghetssystemen
åtagande för hög
sedan uppbyggnadsåren.
Det finns ett tydligt politiskt

på hög nivå

grad av social trygghet men det har blivit allt svårare att finansiera den.
handlar till en del om det moderna samhälFinansieringsproblemet
rörlighet
lets stora rörlighet.
Det gäller skattebasemas
men möjligen
också
basema

Skattesom är kopplad till den enskildes livscykel.
en rörlighet
kan idag i större utoch inkomster
i form av förmögenheter

sträckning
tryck

nedåt

än tidigare

på skatteuttaget.

sträckning

välja

barnfamilj

kan

och är billig,
tjänsttaxoma

förflyttas

bostadsort
sträva

medan

efter

över gränser. Därmed har det lagts ett
De enskilda kan idag också i ökad ut-

En
efter var man befinner
sig i livscykeln.
har hög kvalitet
att bo där barnomsorgen

pensionärer

är låga. Till

där t.ex. hemkan söka en bostadsort
också finansieringsproblemen

en del handlar
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om att inställningen
skattning.
Utöver

ändringarna
handlar
faktor

till

SOU

arbete

kan påverkas

negativt

av en hög

be-

de ovan nämnda faktorerna
befolkningsförär exempelvis
faktor
förstärker
behovet av förändringar.
Närmast
en
som

det om det snabbt ökande antalet äldre personer.
En annan
är att välfárdsprogrammen
skapades för 20-30 år sedan och kan

upplevas

och administrativa
organisatoriska
som fastlåsta i föråldrade
Det finns i flera länder tecken på att omfördelningen
mellan

strukturer.
"starka

och svaga"

Den sociala

inte fungerar

tryggheten

effektivt

har i regel betraktats

som ett mål i sig. Men
kan
efter
betrakta
strävan
välfärdssystemen
att
man
nu se en
som medel
till förändring.
Väl fungerande välfärdssystem
kan t.0.m. ses som konkurrensmedel
i en internationaliserad
ekonomi. Ibland används begrepkonkurrens
och det avser beskriva hur ett samhälle
pet institutionell
kan hävda sig genom att utveckla
för samhällsekonomin
understödjande institutioner.
förväntas alltså bättre svara mot
Välfárdssystemen
de ekonomiska
nationella
mellan

kraven

på ständig

konkurrensen.
individer,

diskuteras

förändring

En omprövning

familjer,

organisationer

och utveckling
av fördelningen
och offentliga

i den interav ansvaret
institutioner

också.

I en rapport
från EU-konsekvensutredningen
livsstilar
har vuxit fram i Västeuropa.
Utredningen

utvecklingstrender
allt mindre,

konstateras

pekar

är tydliga i alla EU- och Efta-länder:
färre gifter sig och allt fler sammanbor,

allt

att nya
på att en rad
blir
familjerna

alltfler
skiljer
sig, allt fler barn föds utom äktenskapet, allt fler lever ensamma och allt
mindre del av barnens uppfostran sker hos föräldrarna.
Förändringarna
bryter sekelgamla
beteendemönster,
den
innebörden
verkliga
men
av

förändringarna
Västeuropa

är inte entydiga.

och olika

ekonomiska,

serar ofta

också

vudsaklig

eller ende familj

Mot

bakgrund

Familjen

den traditionella

sociala

familjen,

i
är en fast rotad institution
och legala strukturer
favoriofta med mannen

som hu-

har familjepolitiken
och barnav denna utveckling
viktiga områden för både medborgare
och politiker.

blivit
omsorgen
Den västeuropeiska

trenden

inkomstöverföringar

till

går mot alltmer
generella
åtgärder med
och stöd som syftar till jämställdbarnfamiljer
het mellan könen. Det finns ett uppenbart samband mellan förändringar
i samhällets
regelverk
och de stora förändringarna
i familjemönstren,
även

om

det inte

är givet

vad som är orsak

2 Bilaga 9 till EU-konsekvensutredningen
Västeuropa.
3 a.a., s. 45 ff.

och verkan.

Välfärd och levnadsvillkor

Ett allmänt

i

1999:97

nya behov
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ofta i två olika

förekommer

familjestöd

kontantstöd

huvudfonner;

och

skattereduktioner.
EU

Inom
och

nydana

man numera
den sociala tryggheten

några

pekas

vad som krävs för att modernisera
Bland annat
inom gemenskapen.
ställningstaganden
politiska
som måste

diskuterar

grundläggande

göras för att anpassa de sociala
solidariska

värderingar;

-

svar,
grad av social
finansieringen

-

allas tillgång

-

i förhållande

lösningar

till

individuellt

an-

trygghet,
av trygghetssystemen,
tjänster och
till offentliga

för social

risken

-

Det gäller bl.a.:

trygghetssystemen.

utslagning.

behovet
förändras aktualiseras
av att behov och värderingar
System
för de sociala trygghetssystemen.
som t.ex.
av nya principer
utvecklingen
i den tekniska
kan skydda arbetstagare
mot hastigheten
för att
strategier
snabbt blir inaktuella,
och för risken att kunskaper
Till

följd

osv. Att bara tänka på hur
förbättras är förmodoch
befintliga
systern kan utvecklas
gemensamma
Kanske krävs det också överväganden
ligen inte tillräckligt.
om hur
m.fl. kan bibehållas
för vård av anhöriga/närstående
förutsättningarna
är bl.a. arbetsfördelCentrala frågor i detta sammanhang
och förbättras.

hantera

de demografiska

ningen

mellan

ningen

mellan

Trots

offentliga,
behov

skillnaderna

förändringarna

aktörer,

och privata

frivilliga

och resurser i vård och omsorg.
mellan de sociala trygghetssystemen

samt

avväg-

i Europa

är

medför
värderingar
som förenar dessa. Men socialpolitiska
via de
administreras
ska
service
mycket
vissa skillnader,
t.ex. hur
som
ske i
bör
mycket
hur
och
offentliga
som
systemen och skattefinansieras
Skillnader
finns också mellan hur
privat regi, med egna försäkringar.
vilka som ska komma
man prövar vilka som har behov av ett visst stöd,
ersättningsnivåema
och
villkoren
förmån,
vilka
viss
i åtnjutande
av en
längd.
ska vara liksom ersättnings-periodemas
i Västde olika välfárdssystemen
kategorisera
Om man försöker
knappast
välfärdsmodell
europa kan man konstatera att Någon renodlad
olika
förekommer
i något land. Ett sätt att analysera och karaktärisera
det mycket

välfärdsmodeller
och levnadsvillkor
ska få ersättning

urskiljer

4 KOM

redovisades

i EU-konsekvensutredningen
Indelningen

i Västeuropa.
och på vilka

villkor

har fokus

ersättning

erhålles.

Välfärd

på vilka

som
I rapporten

man fyra modeller.

97 102 slutlig, Modernisering
Europeiska Unionen.

och nydaning av social trygghet i
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Den behovsprövade
efter

en mer eller

modellen

mindre

betalningsförmågan.
dominerar

SOU 1999:97

innebär

att ersättning betalas ut först
prövning
av behoven och den egna
behovsprövning
finns i alla länder men
av

grundlig

Inslag

ingenstans.

En annan

modell

erbjuder

Statligt administrerade
ett gmndskydd.
omfattar
i princip
alla medborgare
oavsett

socialförsäkringsprogram
inkomst.

Det är ett enhetligt skydd som lämnas till alla när de inte kan
få inkomster.
Grundskyddet
kan kompletteras
med egna
eller kollektiva
försäkringar.
Modellen
återfinns i Storbritannien,
Irland
arbeta

och

och Schweiz.
Den

modellen

tredje
för

program
lämnas i relation

löntagare

är den korporativa,

förvärvsarbetande
till

hur

inom

stora

som bygger
yrkesgrupper.

olika

inkomsterna

är. sammanslutningar

och arbetsgivare

styr och finansierar
Denna modell
är medfinansiär.

där staten ofta
länder, t.ex. Belgien,
Österrike.
Den fjärde

Nederländerna,

modellen

staten och är en allmän
administrerade
program
hållande till hur mycket

till

alla medborgare
de förlorar

i många

är vanlig
Italien,

Frankrike

med den nordiska

standardskyddsmodell.
inkomst

av

försäkringsinstitutioner,

Tyskland,

är nära förknippad

på separata
Ersättning

Den bygger

EUoch

välfärds-

på statligt

i försom får ersättning
vid sjukdom och arbetslös-

het.
Men
kommer.

även andra sätt att karaktärisera
Professsor Gösta Esping-Andersen

olika

före-

välfärdssystem

begränsar

till
huvudtyper
välfärdssystem,
tre
av
som han menar lägger olika betoning
på staten, marknaden
och familjen.
Han menar också att i alla länder
finns en blandning
systern,
av
men att länderna ändå går att sortera
efter huvudtyp
benämner sina tre huvudsystem.
Esping-Andersen
av
sin indelning

och universellts.
som liberalt, korporativistiskt
modellen
kan sägas motsvara
den ovan nämnda bemodellen,
med få generella inslag och svag försäkringska-

typer

av system
Den liberala

hovsprövade
raktär.

Den korporativa

modellen

motsvarar

den ovan nämnda och innebär
ställning på arbetsmarknaden.

till olika yrkesgruppers
en nära koppling
Den universella
modellen
innebär att trygghetssystemen

koppling
sella
lika

till

medborgarskapet.

modellen

är dock

engagerad

för full

nås. Utan

full

denna modell.

5 Esping-Andersen.

En viktig

sambandet

sysselsättning

sysselsättning

mellan

förutsättning
välfärd

som beroende
är det svårt att klara

har en nära
för den univer-

och arbete.

Den är

av att denna uppfinansieringen
av

Nya förutsättningar-
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nya behov

En av de faktorer som har en avgörande betydelse för den svenska
Denna har gepå arbetsmarknaden.
välfärdspolitiken
är utvecklingen
1990-talet. Ett stort antal personer kom
nomgått
stora förändringar
att stå utan arbete i början av 1990-talet. En del av dessa var arbetslösa
arbetskraften
i meningen
utan att ha arbete. Allt fler
att de tillhörde
arbetskraften.
Framutanför
stå
definitionsmässigt
dock
också
kom
att
medfört
har
invandrare.
Detta
att de
för allt gäller detta ungdomar och
innebär.
står utan den sociala trygghet som socialförsäkringssystemen
i åldrarna 20-64 år
utan rätt till sjukpenning
åren 1990 och 1996
mellan
fyrdubblades
förtidspensionärer
exklusive
Antalet
till närmare en halv miljon personer.
personer utan arbete som
har ungefär femdubblats
helt saknar arbetslöshetsförsäkring
på arbetsmarknaden.
Vi kan förvänta oss fortsatta stora förändringar
har
arbetslösheten
vänt och sysselgäller
vad
trenden
Samtidigt
som
tillverkriingsarbetskraft
inom
behovet
ökar minskar
sättningen
av
kan förväntas öka. Branscher som expanindustrin.
Men tjänstesektom

Andelen

sjukförsäkrade

är bl.a. IT,

derar

och söker

arbetskraft

ning,

utbildning

och sjukvård.

Många

restaurang och service, försäljav de nya jobben är dock viss-

och tillfällighetsarbeten
av projektanställningar
Utvecklingen
anställningsformer.
och andra mera flexibla
av inforrnatill ökad flexioch informationsteknik
tionssystem
ger också möjlighet
i både tid och rum. Möjligheterna
att helt
blitet av arbetets förläggning
innebär
därmed.
Utvecklingen
att
ökar
eller delvis arbeta på distans
förändras.
kraven på kompetens
är stora och att kompetensbehoven
tidsanställningar

i form

Vissa personer har svårt att få jobb på grund av brist på kompetens
att de har en kompetens
som inte efterfrågas.
starka koppling
välfärdssystemets
svenska
Med hänsyn till det
lan arbete och social trygghet är det här en oroande utveckling.
Välfärdsråd

konstaterar

eller
melSNS

t.ex.:

En utveckling
mot fler tidsbegränsade obb har skett under 1990-tal ökad ekonomisk
otry ghet.
bli en källa
let och kan i framtiden
kan tidsbegränsade
anställningar främja företagens
Samtidigt
sadana jobb
anställa utsatta
soominvandrare, och
Eper
En utveckviktig
arbetsmarknaden.
ocksa
fylla
tion
un
en
pa
.an
ocksa vikten av att det inte blir alltfor
ling av detta slag understryker
dvs. att kvalifikationslcrasvårt att komma in i trygghetssystemen,
ven inte blir alltför höga.

ienä-

Eenhet

ses
av yttersta skyddsnät,
genom sin karaktär
helhet.
Det
sin
i
trygghetssystemet
sociala
det
ovan
mot
av
till oro. Om de generella systemen brister får
redovisade
ger anledning
Frågor som
socialbidragssystemet
en större roll än vad som är önskvärt.

Socialbidragen

bakgrund

6 Björklund m.fl..
7 a.a., s. 107.

måste,
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rör

eventuella
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nya behov
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dock utanför

utredningens
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av socialförsäkringsystemet
uppdrag.

i vårt

land

145
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4

och

Utredningsbehov
utredningsuppdrag

l

Bakgrund

tillsatte
av 1990-talet
den s.k. Socialtjänstkommittén,

kommitté,
en parlamentarisk
allmän
översyn
göra
att
en
skulle
tillämpning
Socialtjänstlagens

regeringen

I början

med uppgift

1991:50.
dir.
av socialtjänstlagen
skulle
utvärderas
och översynen

klargöra

socialtjänstens

syfta

till

att tydligare

avgränsa

och

uppgifter.

SoL:s
inriktas mot följande huvudornråden:
vistelsebegreppet,
det
och
regler om rätten till bistånd,
yttersta ansvaret
bidragsnorkommunernas
överklagande
av beslut inom socialtjänsten,
tillsyn,
inriktning
och
framtida
organisation
socialtjänstens
samt
mer,
arbete skulle

Kommitténs

och utvärdering.

uppföljning

I uppdraget

också att överväga hur
i 71 § SoL borde utformas.

ingick

bestämmelserna
om anmälningsskyldighet
dir.
1993:72
tilläggsdirektiv
Genom

fick

Socialtjänstkommittén

om författningsregleverksamhetsområde.
ring av personregister
inom socialtjänstens
och det var inte
uppgifter
Socialtjänstkommitténs
var omfattande
Frågor om författmöjligt att behandla alla frågor ihuvudbetänkandet.
vidare

i uppdrag

och lägga fram förslag

att utreda

dokumentationsoch socialtjänstens
av personregister
utbildning
kompetens,
redovisades
liksom
frågor
separat
om
Huvudbetänkandet
SOU
forskningsoch
utvecklingsarbete.

ningsreglering
skyldighet
och

1994:139
själva

Ny

socialtjänstlag

koncentrerades

därmed

till

en översyn

av

socialtjänstlagen.

på motsocialtjänstlagstiftning
att en framtida
målinriktad
den
nuvarande
bör
byggas
sätt som
upp som en
och rättighetsav skyldighetssom innehåller
en kombination
borde arbetas
ansåg också att socialtjänstlagen
Men kommittén

Kommittén

föreslog

svarande
ramlag

regler.

om och ges en redaktionell
Vid remissbehandlingen

altjänstlag

blev

socialtjänstlagens
reglering

borde

översyn

med kapitelindelning.

huvudbetänkande
Ny sociav kommitténs
instämde
i att
blandade. En del instanser
reaktionerna
ramlag med inslag av detaljkaraktär av målinriktad
behållas

liksom

att lagen

bör vara en kombination

av
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och skyldighetsregler.

Men många instanser ansåg att lagfördetaljreglering
en
som skulle snäva in kommunernas
självbestämmande.
De ville att grundtanken
med en målinriktad
ramlag
skulle bestå. Socialstyrelsen
uttalade sig för en skärpt statlig tillsyn mot

slaget

innebar

bakgrund
prövats,

Ett stort antal remissav de föreslagna
nya skyldighetema.
ansåg att en sammanläggning
mellan LSS och SoL borde ha
något som De Handikappades
Riksförbund
DHR
kraftigt av-

visade.

Svenska

instanser

Kommunförbundet

efterlyste

en samordning

mellan

SoL och HSL.
Remissinstansemas
kommmitténs

tjänstlagen.

Däremot

ringar

tillägg

och

synpunkter
ledde

förslag

inte

genomfördes
till

var alltså blandade och socialtjänsttill någon total revision
av socialreform
i fonn av änden partiell

socialtjänstlagen.

I

den

proposition

prop.

Ändring av socialtjänstlagen,

1996/97:l24

som låg till grund för förändringarna bedömde dock regeringen att det mot bakgrund av de samhällsförändringar
som skett fanns behov av att se över socialtjänstlagen
och att en ny utredning därför borde tillsättas.

4.2

Socialtj änstutredningens

Vid

sammanträde

den 25 september

direktiv

1997 beslutade

kalla

en särskild utredare med uppgift
altjänstlagen,
socialtjänstens
uppgifter

regeringen

att till-

att se över vissa frågor om socioch tillsynen
över den. I direkti-

1997:109
och
målsättningar
ven dir.
anges särskilt att grundläggande
värderingar
i socialtjänsten
såsom principer
förehelhetssyn,
ett
om

byggande

perspektiv

och att den enskildes

resurser

tas tillvara

ska ligga

fast.
Utredaren
eller
lämna

ska mot bakgrund

ekonomiska

förslag

struktion,

förändringar
inom

sambandet

socialtjänstens

bl.a.

följande

mellan

finansiering

Socialtjänstlagens

och organisatoriska
av de lagändringar
skett
i
samhället
under 1990-talet
som
områden:

Socialbidraget
och tillsynen

struktur

och kon-

trygghetssystem,

över socialtjänsten.

ska ses över och analybl.a.
vad gäller för- och nackdelar med att i samma lag blanda rätseras
för den enskilde
tigheter
och skyldigheter
för kommunen
liksom
de
olika

struktur

lagens
och övriga

och konstruktion

möjligheterna

att överklaga beslut.
ska överväga hur socialbidrag
och övriga trygghetssystem
bättre ska kunna samverka med varandra utan att arbetslinjen
inom bidrags- och ersättningssystemen
förslag skall rymöverges. Eventuella
Utredaren

offentligt
åtagande.
mas inom ett oförändrat
Eventuella
behov av att förändra
för socialtjänstens
principerna
finansiering
ska analyseras utifrån behovet av att få till stånd mer lång-

Utredningsbehov
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och utredningsuppdrag

alla omsorgsområden.
i resurserna
på socialtjänstens
ska också överväga hur en balans kan uppnås mellan den
ekonomiska
ambitionsnivå
resursom SoL anger och kommunsektoms

siktig

stabilitet

Utredaren

ser.

skälig

Begreppet

levnadsnivå

ska analyseras.

ska då bl.a.

Utredaren

är möjligt
om det med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet,
utrymme för mer lokalt anpassade lösningar.
att ge kommunerna
och familjeUtredaren
ska också lämna förslag om hur individmed den
så
den
bättre
kan
förändras
stämmer
överens
att
omsorgen
individuellt
bifrämst
enskilda
med
stödja
avsedda funktionen
ett
att

analysera

stånd som är föranlett av tillfälliga
Vidare ska förslag lämnas till
förbättras

och

effektiviseras.

socialtjänsten

och hälso-

bör utredaren

överväga

motsvarande

dighetema

En bättre

kan

över
av tillsynen
bör då analyseras. Dessutom

för tillsynsmynav ökade befogenheter
vad som gäller for hälso- och sjukvården.

om att pröva
regionalekonomiska

beakta regeringens
det offentliga

dir.

dir.

konsekvenser

till kommittéer

direktiv

åtagandet

konsekvenser

dir.

1992:50,

1994: 124

och

1994:23,

att

att redovisa
att redovisa
arbetet dir.

och det brottsförebyggande

för brottsligheten

konsekvenser

socialtjänsten

behov

och utredare
redovisa

över

samordning

och sjukvården

I sitt arbete ska utredaren

jämställhetspolitiska

problem.

sociala eller ekonomiska
hur tillsynen

1996:49.
Genom

tilläggsdirektiven

dir.

1998:70

har utredaren

fått i uppdrag

för vissa äldre intryggheten
att lämna förslag till hur den ekonomiska
vandrare ska utfonnas.
Det förslag som lämnas ska vara förenat med
konsekvenkrav på bosättning
i Sverige. Vidare ska de ekonomiska
serna av förslaget analyseras och redovisas.
skulle utredaren
direktiv
Enligt utredningens
senast den 31 mars
om den ekonomiska

1999. I samband

tryggheten

ha redovisat

med det nämnda

för vissa

äldre

uppdraget

tilläggsdirektivet

invandrare

förlängdes

ett senare beslut av regeringen skall uppdraget redovisas senast den 15 september 1999.
beslutade också den 3 december 1998 regeringsbeslut
Regeringen

utredningstiden

till

den 31 maj

1999. Genom

lagreglering
utredaren att överväga en tydligare
8 att uppdra
av anVidare fick utredaren i uppdrag att analysera effektiviteten
hörigstödet.
störda. Särskild uppi tillsynen
av vård, stöd och service till psykiskt
och
Socialstyrelsens
mellan
bör ägnas
samordningen
märksamhet
länsstyrelsernas

verksamheter.
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och utredningsuppdrag

Utredningens

Socialtjänstutredningens
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arbete

uppdrag

är vittomfattande

och rymmer
även
fram
läggs
bygger
som nu
dels på befintliga
kunskaper och erfarenheter,
dels på studier som utredningen uppdragit
andra att genomföra
eller själv har genomfört.
Statistiska
Centralbyrån
i Örebro SCB
har bistått utredningen
med
Ökade socialbidrag
beräkningar
som legat till grund för delbetänkandet
kontroversiella

frågor.

Det

slutbetänkande

studie om inkomster
och socialbidrag
åren 1990 till 1996 SOU
- en
1999:46.
SCB har också biträtt utredningen med visst utredningsarbete
för att etablera
mått på skälig levnadsnivå,
samt med att beskriva
förändringarna
i skatte- och bidragssystemet
under 1990-talet.

Utredningen

ningen

har också

i arbetet

uppdragit

med att beräkna

åt Statskontoret

socialtjänstens

att biträda
kostnader under

utred-

perio-

den 1990-1997.
I samarbete

ginalen

SOU

på intervjuer
socialtjänsten.

med Demokratiutredningen

1998:161

publicerats,

har en intervjubok
På marberättelser
som bygger

med tolv

med

personer
som har behövt eller
Idén till boken väcktes ursprungligen

den s.k. Altemativutredningen

för ökat

behöver

stöd av
företrädare
för
av
brukarinflytande
inom social-

tjänsten.
För att få synpunkter
och erfarenheter
från olika håll i landet har
utredningen
gjort studiebesök
i ett stort antal kommuner.
Besöken har
givit tillfälle
till överläggningar
med politiska
och professionella
företrädare för socialtjänsten.
har fått möjlighet
Utredningen
till dialog med
olika

aktörer

anordnade

länsexperter,

forrner

socialtjänsten

och dess samverkanspartners

brukarorganisationer,

cialpolitiska
I maj

inom

genom
vid sammankomster
samt genom medverkan
av möten,
länsförbund,
sociala
länsstyrelsemas
av bl.a. kommunernas

anordnande

fackliga

liksom

organisationer,

so-

och andra frivilligorganisationer.
1998 hölls

inom

ett arbetsseminarium
och familjeomsorgen

individ-

där alternativa

verksamhets-

i några kommuner

redovisa-

des och diskuterades.

En del av dessa verksamheter
finns beskrivna
i
avsnitt 2.3. Genom att tona ned den myndighetsutövande
rollen till förmån för en mer erbjudande
och serviceinriktad
ansats vill man bl.a.

lyfta

fram

det förebyggande

stöd i ett tidigare skede.
För att få en referensram
betet genomfördes

pektiv

i juni

arbetet

och nå de personer

med framtidsinriktning

1998 ett seminarium

som behöver

för utredningsar-

på temat

"Framtidspers-

på socialtjänsten".

Slutligen
för Svenska

bör nämnas att sekretariatet
Kommunförbundet
företagit

att delar av sekretariatet

besökt

tillsammans

en studieresa
Storbritannien.

med

företrädare

till Danmark

och
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Styrning

och

socialtj

lagreglering
änsten

av
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5

Statens

5.1

Mål-

Regeringen

är enligt

den styr riket.
förvaltningens

styrning

och

resultatstyming

regeringsformen

lednings-

att svara upp mot detta yttersta
använda sina stymingsbefogenheter.
utövar

åren har olika

och resultatstyrning

styrrnodeller

för att förvaltningen

använts

och under

Det innebär
som dominerat.
mål för olika verksamheter

ten sätter upp nationella
Huvudmannen,
upp resultaten.

t.ex.
formulerar

dvs. hur regei sin tur

sitt ledningsansvar,

har betydelse
styr och kontrollerar,
ska kunna utövas på ett effektivt
sätt.

ringen

Under

för hur

riksdagen

för hela den offentliga

För

ansvar får regeringen
På vilket sätt regeringen

mål-

inför

ansvarig

ett ledningsansvar

I detta ligger
skötsel.

och kontroll

90-talet

är det

i princip

att staoch sedan följer

en förvaltningsmynmål i första
sedan övergripande

regeringen,

eller ett projektlag,
Därefter arbetar huhand om utfall, i andra hand om slutprestationer.
verkställaren,
och den som har att utföra verksamheten,
vudmannen
delmål.
Men verkmål
till
mätbara
med att bryta ned dessa
tillsammans
ställaren väljer själv på vilket sätt och med vilka medel han vill uppnå

dighet

målen.
Att den verkställande

myndigheten

självständigt

får välja

medel

för

Ett annat
inslag i målstymingen.
är ett viktigt
att uppnå
måluppfyllelsen,
centralt inslag är att de styrande i förväg betonar att
komresursutnyttjande,
utfallet eller ett effektivt
dvs. slutprestationen,
andras
med
efterhand
och
jämföras
utvärderas
i
kontrolleras
att
mer
resultat.
fungerade idealt skulle uppföljningen
Om målstymingen
av utfall
angivna

mål

samt återföringen
om måluppfylav information
huvudroll
spela
styrkedjan,
när ansvariga
en
av
bedömer resultatet
och huvudmän
i efterhand
myndigheter
av sitt arFörvaltmålen.
förhållande
till
de
precisa
bete, dvs. hur de ligger till i
till skillnad
ningspolitiken
är i detta hänseende efterhandsgranskande
och slutprestationer,
lelse

i olika

stadier

från framåtblickande

planering.
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Målstyming
vissa

och

skillnader
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resultatstyrning
det gäller

när

är närbesläktade,

var respektive

men det finns
har sin tyngd-

modell

punkt.
Vid

resultatstyrning

vid målstyming

styrning

bygger

på insatsemas
tillgängliga
mannen
strument

exempel

den på utfall

ligger

på mål riktade

mot utfall

och slutprestationer

och slutprestationer.

information
på att tillförlitlig
resultat. Inga specialdestinerade

medel

systematiskt
medel

i sig,

Resultatåterförs

detaljreglerar

och
hur

ska användas

utan istället får den ansvarige huvudOspecificerad
klumpsumma.
blir då ett inUtvärderingen
en
för att i efterhand ta reda på hur det gick, att lyfta fram goda
och att lära av misstag.
måste anpassas efter

Styrningen

den verksamhet

som bedrivs. Den
former
nya
av styrmedel
växer fram. Staten kan också anse att styrningen på vissa områden behöver vara starkare, t.ex. för att ta tillvara
svaga gruppers ställning
inom ett område eller för att tillgodose
behov av likhet vid den natiodärför

varierar

mellan

nella

tillämpningen

inom

skilda

sektorer

områden

av bestämmelserna.
av den offentliga

utformas
att styrningen
mål- och resultatstyrning

på olika

och

Det finns

också olika

kulturer

som kan bidra till
för en effektiv
gemensamt

förvaltningen

sätt. Men

är att alla led i kedjan styming-uppföljning/utmåste vara definierade
och anpassade efter verk-

värdering-återföring
samheten

olika

i fråga.

För att mål- och resultatstymingen
ska vara framgångsrik
krävs att
i verksamheten
går att mäta. Statens
är så tydliga att resultaten
styrning under senare år har kritiserats
i detta avseende. De nationella

målen
målen

har i många

fall varit

så övergripande

upp. För att de över huvud taget
kretiseras som tydliga resultatmål

följd

utformas

ofta

styrdokument

ska kunna

att de varit svåra att följa
utvärderas måste de kon-

och beskrivas

på flera

i mätbara

olika

eventuellt
t.ex. i det centrala ämbetsverket,
lokal
ganisation,
nivå
och
i
verksamheten.
på
även

ningen,

Den

statliga

verksamheter

nivåer

termer. Som
förvalt-

inom

i den regionala

or-

förvaltningspolitiken

utgår numera från att beslut och
bör
så nära dem
medborgarna
rör
tas och utformas
som
En sådan decentraliserad
förvaltning
anses effektivare

som möjligt.
samtidigt
som den stärker

om det demokratiska
styrelseskicket.
Den anses också bidra till att avbyråkratisera
verksamheter
genom färre regler, vilket i sin tur innebär bättre service
till medborgarna.
Med
bättre

medborgarnas

få, enklare

kunna

och mer övergripande
anpassas till olika individers

digt ökar utrymmet

för lokal

Riksrevisionsverket

1996: 10.

anpassning,

medvetenhet

regler

ska verksamheterna

och gruppers behov. Samtikan utnyttjas friare

resurserna

SOU 1999:97

och
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effektivare,

samtidigt

och arbetsmotivation
som de anställdas
form av förvaltning
till
kan sägas vara informativ
den endast upplyser om de nationella
målen och

stärksz. Denna

glädje

sin karaktär

och kontroll

eftersom

sedan lägger

och tillsyn.
utvärdering
stor vikt vid uppföljning,
form av styrning
förväntas
gälla även i en överskådlig
konstaterar
till den förvaltningspoliRegeringen
i direktiven

En sådan
framtid.
tiska

kommissionen3

goda och att målen
dessa avseenden

5.2

hittills
varit
att erfarenheterna
av styrmodellen
åsikt i
delar regeringens
ligger fast. Kommissionen

Styrmedlen
främsta

Statens
nomföra

instrument
är lagar

sin politik
sociala

borgarnas

med

enlighet

stämmelserna

välstånd

för att uttrycka den politiska
viljan och geoch föreskrifter.
Statens ansvar för med-

har i socialtjänstlagen

den decentraliserade
i denna

syfte

förvaltningspolitikens

lag generellt

utformade.

med möjlighet

rättighetsbestämmelser,

ålagts kommunerna.
Ett undantag

till domstolsprövning,

I

är be-

är lagens
vilka syf-

över
tar till att stärka den enskildes ställning och likhet i tillämpningen
bestämmelser
landet. Men det är inte bara de
som riksdag och regering
har
beslutar
Vissa statliga ämbetsverk
om som styr verksamheterna.

befogenhet
allmänna

såväl bindande

att utfärda
råd.

föreskrifter

som icke

bindande

betydelse är fördelsom får allt större principiell
ningen av de offentliga
medlen, dvs. den ekonomiska
Den
styrningen.
förvaltningspolitikens
anpassad till den decentraliserade
är numera
Ett styrinstrument

syften.

generella och inte specialdestineär i huvudsak
verksamheter.
De behov som kan finnas av att styra revissa prioriterade
och i tiden avgränsade ändamål sker genom

Statsbidragen

rade till

vissa

surser till
att medel anslås för vissa särskilda projekt
har också betydelse
utjämningssystemet

Syftet

eller dylikt.
för

den

Det kommunala

statliga

styrningen.

ekonomiska
törär att skapa likvärdiga
kommuner
landsting.
Det uppnås
respektive

med utjämningssystemet

utsättningar

för

enskilda

genom en utjämning
kostnadsskillnader.

av

skattekraften

och

av

strukturellt

betingade

för myndigoch effektmål
anges Verksamhetsmål
likoch deras verksamhetsgrenar.
Men den statliga styrningen,

I statsbudgeten
heterna

som den återrapportering
2 Petersson och Söderlind.
3 Dir 1995:93.
4 SOU 1997:57.

som åläggs myndigheterna

bl.a. genom regle-
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har ofta en annan struktur än den som framgår av lagstiftändamålsbestämmelser.
Resultatstymingen
blir då tydliggjord

ringsbreven,
ningens

minskar
som författningsstyrningen
eller strävanden
statens möjligheter
att genom information
Inforrnagenomföra
sin politik
brukar betecknas
som ett styrmedel.
tolkas då vidsträckt
och kan även omfatta t.ex. utbildtionsbegreppet
utvärderas
ningsinsatser.
och följs upp för att inNär verksamheter
samtidigt
Även

hämta

är också det en form av styrning om än av informell
resultat avser att förbättra
innehållet
i berörda
verksamheter
och får på så sätt en styrande effekt om det arbete som
utförts är trovärdigt.

kunskaper

karaktär.

Men

arbetets

förekommer

Det

naturligtvis

kontakter

och

i förvaltningsmyndighetema

tjänstemännen
hur myndighetens

uppgifter

mellan

diskussioner

och regeringskansliet

bör utformas

i olika

avseenden.

om
Dessa in-

formella

styrning
kontakter
till regeringens
formella
är ett komplement
s.k.
kan
också
innebära
styrning
i
sig
myndigheterna
av
men
en
informativ
styrning.
som en form av styrning.
och upphar nämligen visat att slutsatserna av utvärderingar
många gånger haft en styrande effekt på samma sätt som
framförts
måldokument.
Det har därför i olika sammanhang
och utvärdering

Uppföljning
Forskning

följningar
fastställda

kan betraktas

måste bli mer genomarbetade
att utvärderingar
också kopplas till mer precisa måldokument°.
Den
sker

syftar

formellt

mer

tillsyn

statliga styrningen
av kommunsektom
En aktiv statlig tillsyn
utan sanktioner.
rättssäkerheten
och lagligheten
i det kommu-

inriktade
med

genom
till att kontrollera

nala åtagandet

De måste

än tidigare.

eller

men också

till

att uppnå

en likvärdig

verksamhet

över

landet.

5.3

Studier

av

den statliga

tillsynsverksamheten
Frågan
samheter

verktillsynen
över kommunala
om hur den statliga regionala
i
bör var ordnad är och har varit föremål för överväganden

några olika
studier

utredningar.

som genomförts

kande.

5 Statskontoret 1998:8.
6 Prop 1989/90:41, sid

Socialtjänstkommittén
på området

vid

tiden

redovisade

ingående

för kommitténs

de

betän-

SOU 1999:97

Beträffande

utredningar

sin del redovisa

skall

PARK

gifterna

som därefter

regionkommittén
sina direktiv

enligt

vilka

belysa

redovisa

insatser

på regional
-

samverkan

på vilket

ordnade

uppgifter

som en samordnad

stat-

mellan

och

länsstyrelse

andra

statliga

för att säkerställa en effektiv
samordning,
kan
få
till
stånd
och
utveckla
sätt man
mer sam-

i fråga om bl.a. utvärdering,

och tillsyn

uppföljning

nivå,

möjligheterna

överväga

hur upppå regional

bör utformas

myndigheter
-

till

förslag

självstyrelsen

bör ha,

hur

överväga

för

utredningen

mera generella överväganpå regional nivå". I de senare över-

utvecklingsinriktade

lig länsförvaltning
-

"lämna

1997:80

staten och den kommunala
fördelas i framtiden"
samt "göra

skall

vill

PARK

mellan

den om statens egen organisation
vägandena ska utredningen
-

genomförts

följ ande.

Den parlamentariska

nivå

och kontroll

Statens styrning

till

ytterligare

delegering

till

av uppgifter

länsstyrelserna.
I delbetänkandet
diskussion

SOU

länsstyrelsemas
styrelserna

frihet

regionala

tillsynsverksamhet

av administrativ
Likväl
finns

tillsynen

och

har

1998:166,

i större utsträckning
konstaterar
PARK

tänkandet

statliga

Regional

statligt

PARK
bör

gjort

ansvar - en principiell
den bedömningen
att

effektiviseras

bör prioritera

att vinsterna
hos länsstyrelserna

och

att

länsI be-

tillsynsuppgifterna.
med

den
att samordna
är begränsade och ofta

karaktär.

det enligt kommittén
skäl för en förstärkt
ett viktigt
den
regionala
tillsynen
inom länsstyrelsen
och det är
av
kommunernas
behov av att möta en stat som inte uppträder splittrat. Av
det skälet, menar PARK,
bör länsstyrelserna
fungera
så långt möjligt

samordning

som gemensam och samordnad ledning
PARK kommer
nen över kommunerna.

för den statliga
i det fortsatta

regionala

att pröva om ansvaret för samordning
av den statliga tillsynen
nal nivå i större utsträckning
kan åläggas länsstyrelsen.
PARK
är tydlig

något

på regio-

anser det också viktigt att den statliga tillsynsorganisationen
och begriplig.
För den enskilde medborgaren
får det inte råda

tvivel

Parallella

tillsy-

utredningsarbetet

om vem som ansvarar för tillsynen
av viss
tillsynsorganisationer
bör därför undvikas.

verksamhet.

PARK
att lyfta perspektivet
anser vidare att det kan vara rationellt
från den enskilda länsstyrelsen
till länsstyrelseorganisationen
som helhet, om man vill skapa möjligheter
till ett mer effektivt
utnyttjande
av
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länsstyrelseorganisationens
vis bör enligt
kunna

lade effektiviteten

som kräver särskild kompetens,
så att den samett begränsat antal länsstyrelser
kan öka.
i tillsynsarbetet
till

att "de cirka 45 förslag om delegering
verk till länsstyrelsen
som Statskontoret

7.2 föreslår

I avsnitt

Exempel-

och kompetens.

resurser

tillsynsuppgifter,

PARK

koncentreras

samlade

PARK

från centrala
av uppgifter
finner intressanta"
redovisar
och som kommittén
bör utredas vidare.
utredning l998:l9
hänvisas till Statskontorets
bilaga 2 till betänkandet

I

har
Statskontoret
om uppgifter
som kan delegeras till länsstyrelserna.
inom
hälso- och sjukvård
där bl.a. nämnt
"tillsyn
över kommunal
för
m.m.".
hemtjänst
ramen

Statskontoret

på uppdrag
av den
och Avregleringskommittén

Statskontoret
PARK

suppgifter

regionkommittén

en översikt
av olika tillsynför hur tillsynen bedrivs. I Statskonto-

formen

och analyserat

parlamentariska
gjort

för de senaste årens
1998:8 lämnas bl.a. en redogörelse
rets rapport
studier av den statliga tillsynen.
Man hänvisar också särskilt
offentliga
betänkande.
till förvaltningspolitiska
kommissionens
vid olika utvärderingar
Den problembild
av den
som framkommit

statliga
0

är inte bara omfattande
av den statliga tillsynen
och svårtillgänglig.
också splittrad, svåröverskådlig

Regleringen
Innebörden
områden

inriktning
och mellan

och innehåll

lägger

mindre

vikt vid ingripanden

kraftigt

varierar

de myndigheter

Tillsynsmyndigheterna

utan

är oklar.

tillsyn

i begreppet

Tillsynens

0

på följ ande sätt:

sammanfattats

har av Statskontoret

tillsynen

alltmer

mellan

olika

sak-

tillsyn.

som utövar
vikt vid

rådgivning

och allt

med sanktioner.

är inte sällan påfallande svag.
dimensionering
Grunderna
för tillsynens

Tillsynen

Det kan finnas
tillmäts

bristande

och den kontroll

proportioner

är ofta oklara.
mellan

av efterlevnaden

den vikt

en reglering

som bedrivs.

Riksrevisionsverket
Frågan
hälso-

samordning
av den statliga
om en eventuell
socialtjänsten
och den kommunala
och sjukvården

av Riksrevisionsverket7.

7 RRV 1996:23.

I rapporten

föreslår

RRV

tillsynen

över

togs även upp
tar
att regeringen

SOU

1999:97

Statens styrning

initiativ

till

och kontroll

att genomföra en översyn
myndighetsansvaret
för den statliga

omprövar
som i ett sammanhang
tillsynen
över såväl socialtjänst
Översynen bör ha inriktningen
att en enda

som hälso- och sjukvård.
statlig myndighet
ges det samlade
hälsooch
sjukvård.
som
Innebörden
syn används
verksamheter
tion.

för såväl socialtjänst

av begreppet tillsyn är enligt RRV:s rapport oklar. Tillidag som en övergripande
för delvis olikartade
beteckning
såsom

norrnering,

kan också

Tillsyn

tillsynsansvaret

döljas

rådgivning,
bakom

utvärdering

andra beteckningar.

och

inspek-

Vid

en geRRV att staten
av den statliga tillsynens regelverk konstaterar
använt närmare ett tjugotal begrepp för att uttrycka olika tillsynsfunktioner. RRV menar att tillsynsfrågor
måste ägnas ökad uppmärksamhet

nomgång

och att förutsättningarna
bättras om innebörden
Oklarheter

ligas.

för en sådan uppmärksamhet
bör kunna föroch angränsande
förtyduppgifter
av tillsynen
innebörd

i tillsynsbegreppets

bidrar

också till

het om hur tillsyn bör bedrivas. De beslut om tillsyn
fattat har som följd varit svåra att omvandla
regering
samhet.
Till

skådlig
fonner.

osäker-

som riksdag och
verki praktisk

detta

kommer
är oöveratt den statliga tillsynsverksamheten
olika
perspektiv.
sker
i
många
organisatoriskt
Tillsyn
ett
ur
instruktioner
Det framgår heller inte alltid av myndigheternas

att de har till

uppgift att bedriva tillsyn. Men, påpekar RRV, tillsynen
olika verksamheters
särart, varför det inte
anpassas efter
nödvändigtvis
är önskvärt med likartade lösningar. Men den begrepps-

kan behöva

mångfalden

liga och organisatoriska

återspeglar

för tillsynens

och grunderna
på tillsynsfrågor
mellan
oklara. överensstämmelsen
kontrollen

av efterlevnaden

Den förvaltningspolitiska
Den

inte en genomtänkt syn
dimensionering
är ofta

den vikt

kan därför

en reglering
bristfällig.
vara

tillmäts

och

kommissionen

förvaltningspolitiska

kommissionen

förordar

i sitt

betänkande

I

tjänst
1997:57
att den statliga tillsynsverksamheten blir föremål för en samlad översyn och att frågan om verkningssammanfattar
fulla sanktioner
särskilt uppmärksammas.
Kommissionen

medborgarnas

för sin del tidigare

SOU

studier

på följ ande sätt:

där renodling utgör ett icke
utvecklingen,
spolitiska
Den förvaltnin
oväsentligt
ins ag, har lett till en förändrad roll för åtskilliga
m
för verkställigheten
digheter.
Ansvaret
av de politiska besluten ar
nedåt i förvaltningen,
inte minst till lokal och regional
förskjutits
blivit vikti
nivå. På central nivå har rättstilläm
ning och tills
are.
dag
bi ragit till utvec lingen.
Här har även EU-medlemskapet
- - verksamhet
sker en icke oväsentlig
del av statsförvaltningens
i form
organiseras som tillsynsmyndigav tillsyn, och många myndigheter
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heter. Dessa myndi

allt
lägga
ioner.

heter hankommit

att
med san

re v1d ingripande

och min

rådgivning

mer

vikt

vid

även till de studier som riksiakttagelser.
bekräftar
i
RRV:s
stort
som
förordar att frågor om tillsyn blir föremål för en samlad
Kommissionen
sanktioner bör då särskilt uppmärköversyn. Frågan om verlmingsfulla
hänvisar

Kommissionen

dagens

revisorer9

sammas.
I propositionen

i sitt betänkande

och

gjort

1997/982136

förvaltning

Statlig

i medborgarnas

SOU 1997:57, har
som till vissa delar bygger på betänkandet
för det fortsatta arbetet med att utveckla
lagt fram riktlinjer
regeringen
bedömer regeringen
den statliga förvaltningen.
I propositionen
att den

tjänst,

och företag bör ses över i
kommuner
av myndigheter,
statlig tillsyn. Den statliga tillsynen
syfte att få en mer ändamålsenlig
bör ges en tydligare
innebörd.
En sådan översyn bör behandla begrepskall regleras och hur riksdagens och
hur tillsynsuppgifter
pet "tillsyn",

statliga

tillsynen

Översynen
av tillsynen bör utformas.
av uppföljning
tillstatliga
för
den
bör göra det möjligt
att lägga fast vissa riktlinjer
till verkningsfulla
bör också möjligheterna
synen. I det sammanhanget
behov

regeringens

till riksdagen
avsåg att återkomma
sanktioner
Regeringen
övervägas.
tillsynsverksamheten.
statliga
den
med en samlad redovisning
av
till det uppdrag Socialtjänstuthänvisar regeringen
I propositionen
tillsyn
har att lämna förslag till en effektivare
över socialredningen
mellan Socialstyrelgränsdragning
och en mer ändamålsenlig
Det är
tillsynsansvar.
och
regionala
länsstyrelsemas
nationella
sens
hur
analysera
också en uppgift för Socialtjänstutredningen
att
en bättre

tjänsten

och hälso- och sjukvården
över socialtjänsten
av tillsynen
har vidare genom
Socialtjänstutredningen
åstadkommas.
den 3 december
1998 getts i uppdrag att analysera efregeringsbeslut

samordning
skall

kunna

fektiviteten
skild

i tillsynen

uppmärksamhet

styrelsens

av vård, stöd och service till psykiskt störda. Särmellan Socialsamordningen
bör därvid ägnas

och länsstyrelsemas

verksamhet.

Avregleringsutredningen
Begreppet
komma

tillsyn

regleringen

som är av betydelse för att åstadhar också behandlats
av AvregleringsMinska
slutbetänkande
hänvisar
i sitt
utredning

och de avväganden

en effektivare
utredningen.
Denna

av kommuner

tillsyn

och landsting

8 SOU 1997:57, s. 105.
9 Bl.a. Tillsyn
innebörd och tillämpning.
10SOU 1998:105, S. 150, ff.
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1998:105,

till det nämn-
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da uppdraget

till

Socialutskottet

socialtjänst

Socialtjänstutredningen

gjort

i betänkandet

och hälso-

Utredningen

och

till

det

1996/97:SoU13

och kontroll

uttalande

som
över

tillsyn

om

och sjukvård.

framhåller

kommunens
område måste
att tillsynen
har ett tillsynsansvar
för viss verksamhet
om kommunerna
oavsett om detta är en del i en tillsynskedja,
såsom t.ex. på miljöområdet,
eller om den kommunala
verksamheten
för tillsyn
i egenär föremål

beakta

skap av dominerande
producent,
såsom är fallet
också
ten. Det är
av betydelse hur verksamheten
den ger för kommunal
påverkan.
utrymme

inom

De resurser som tillsynsmyndigheten
de resurser som gäller för verksamheten
tioner som regleringen
av verksamheten

sitt förfogande

för tillsynens

betydelse

av en bra dialog
byta kunskaper.

Samtidigt
mellan

måste

mellan

berörda

myndigheter

ningen,

omfattningen

myndigheten
Svenska

styrelse

åtskillnad

insatserna.

liksom

till de ambi-

för har självfallet
Till

detta kommer

och myndigheten

granskas.

bör ske med hänsyn till

utredningen,

väg, menar
organisatorisk

en tydlig
de stödjande

kommunen

rättssäkerhetsaspektema

dessa två arbetssätt

En tänkbar

har till

i sig i förhållande

ger uttryck
och utformning.

omfattning

vikten

t.ex. socialtjänsregleras och hur stort

för att ut-

Avvägningen

aktuell

verksamhet.

har
är att man inom myndigheten
mellan de kontrollerande
respektive

Utredningen

föreslår

ålägger
att regeringen
informera
att i sina årsredovisningar
om inriktoch resultaten
den
tillsynsverksamhet
av
som

bedriver.
Kommunförbundets

programberedning

för kommunal

själv-

instämmer

i stort med Avregleringsutredningen
i dessa avseenden. I sin rapport
framhåller
Kommunförbundet
den statliga tillpå den kommunala
självstyrelsen.
Den övergripande
synens inverkan

frågan är hur statlig tillsyn kan förenas med kommunalt
självstyre.
De
statliga myndigheterna
har stora möjligheter
och
att själva utfonna
reglera sin tillsyn,
Detta har lett till stora skillnader
menar förbundet.
mellan dem, vilket medför stora problem.

HSU

2000

Utredningen
överväga

HSU

formerna

den. Utredningen

2000

dir

1994:152

för den statliga
föreslår

har bl.a. enligt

styrningen

i sitt slutbetänkande

inom

sina direktiv

hälso-

att
och sjukvår-

God vård på lika villkor

styrning av hälso- och sjukvården SOU
1999:66,
- om statens
Socialstyrelsens
verksamhet
med
syftet
att belysa
ses över

Svenska Kommunförbundet

1994.

bl.a. att
tillsyns-
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verksamhetens
mitténs

vårdens

5.4

med översynen ska enligt komoch Socialstyrelsens
länsstyrelsemas
om
tillsyn
ska bilda en ny myndighet
som bedriver

även prövas

hela område.

Tillsynen

Tillsynen

1999:97

I samband

organisation.

mening

tillsynsverksamheter
inom

SOU

och kontroll

över

och kommunala

den enskilda
och

Socialstyrelsen
"vidareutveckla"

67

socialtjänsten
skall

Socialstyrelsen

länsstyrelserna.

socialtjänsten

Socialstyrelsen

socialtjänsten

över

utövas

"följa"

av
och

Det är också en uppgift för
råd till ledning för dem som ska

§ SoL.

att utfärda allmänna
uppgift
Socialstyrelsens

till kommunerna
i förhållande
kan utverksamheten
råd
och
stöd
hur
fråga
om
mera en
intentioner
överensstämmelse
med
riksdagens
bli
vecklas för att
i
än
Även Socialstyrelsens
av socialansvar för uppföljning
om "tillsyn".
med
ska bedrivas
i enlighet
syftar till att verksamheterna
tjänsten

tillämpa
blir

lagen.

därmed

lagens intentioner.

enligt

skall

Länsstyrelserna

68 § SoL

till-

socialnämndemas

följa

av lagen och se till att denna fullgör sina uppgifter på ett änmed råd i
sätt. De ska i detta arbete biträda nämnderna
och i övrigt se till att de fullgör sina uppgifter på ett
deras verksamhet
och ge stöd
ska också informera
ändamålsenligt
sätt. Länsstyrelserna

lämpning

damålsenligt

till

allmänheten.

De ska vidare

och andra samhällsorgan
att socialnämndema
Vid behandlingen

lagen
rskr.

vidga

prop.

fullgör

deras uppgifter

kommuner

samt i övrigt

se till

Ändring i socialtjänstbet.

med tillståndsgivning

Sedan den l januari

och utför vissa enskilt

1998 krävs

bedriva
för att yrkesmässigt
SoL,
boendeformer
20 och 21

vård, samt hem eller öppen verksamhet
dygnet i enskild regi.

l996/97:SoUl8,

tillsynsansvar

länsstyrelsemas

tillstånd

styrelsens

de, särskilda

område,

sina uppgifter.

att precisera
i samband

verksamheter.

mellan

samverkan

proposition
av regeringens
beslutade riksdagen
1996/972124,

l996/97:264

bedrivna

främja

på socialtjänstens

därmed

läns-

hem för vård eller boenhem för viss heldygns-

för vård under begränsad

del av

är huvudav de hem som Statens institutionsstyrelse
under
man för står alltså hem för vård eller boende oavsett driftforrn
också
omfattar
tillsynsansvar
tillsyn. Länsstyrelsernas
länsstyrelsemas
Med

undantag

till enöverlämnat
enligt entreprenadavtal
som kommunen
från
med stöd av 4 § tredje stycket SoL samt enskild verksamhet,
kan inspektera såvilken kommunen
upphandlar tjänster. Länsstyrelsen
och ta del av de
dan verksamhet
samt har rätt att inhämta upplysningar
verksamhet
skild

handlingar

som behövs

för tillsynen.

Motsvarande

möjlighet

föreligger

4
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för socialnämnden

i kommunen

i fråga

om sådan enskild

och kontroll

verksamhet

som nu sagts 69 c § SoL.
Enligt 70 § SoL kan länsstyrelsen

om den upptäcker något missförvid en sådan verksamhet
som avses i 69 b § förelägga den som
för
verksamheten
missförhållanden
Möjlighet
avhjälpa
att
att
svarar
kombinera
med vite finns dock inte. Om missförhållanföreläggandet

hållande

det är allvarligt
bjuda fortsatt
allmän

och om föreläggandet
inte åtlyds får länsstyrelsen
verksamhet.
beslut kan överklagas
Länsstyrelsens

förvaltningsdomstol

74

§ SoL.

som i strid med förbud
heten kan dömas till böter 75 § SoL.
utan tillstånd

eller

förtill

som driver verksamhet
fortsätter att driva verksam-

Den

verksamheter,
bl.a. sådana komöver andra kommunala
särskilda boendeforrner
och bostäder med särskild service som
sägs i 20 § andra stycket och 21 § tredje stycket SoL och kommunal
förenad med åtgärder som inspekhemtjänst,
är således inte formellt

Tillsynen

munala

och
och handlingar,
förelägganden
av upplysningar
och länsstyDet har dock aldrig ifrågasätts att Socialstyrelsen
i de verksamheter
har möjlighet
att göra tillsynsbesök
som står

inhämtande

tion,
förbud.

relserna
under

Socialstyrelsen

deras tillsyn.

och länsstyrelserna

har också alltid

samt ta del av de handlingar som behövs för
stadgande härom inte finns.
trots att något formellt
hör att de svarar för
tillsyn över socialtjänsten
Till länsstyrelsens
enligt lagen 1993:387
tillsynen
över verksamhet
om stöd och service

kunnat

få de upplysningar

tillsynen

till

vissa

enskild
olika

fimktionshindrade,

uppgifter

LSS,

enligt

verksamhet

denna

som rör tillsyn

för
samt svarar för tillståndsgivning
har därutöver
lag. Länsstyrelserna

och uppföljning

av verksamheter

inom

alkoholområdet.

handlingsplan
om nationell
i so13 har införts en bestämmelse
s.k. lex Sara som ålägger var och en som
cialtjänstlagen
71 a § SoL
inom omsorger
att vaka
är verksam
om äldre eller funktionshindrade
och lever under trygga förhålöver att de enskilda fär god omvårdnad
Efter

förslag

för äldrepolitiken

i regeringens

prop

proposition

1997/98:l

eller på annat sätt får kännedom om
Den som uppmärksammar
missförhållanden
i omsorgerna
om någon enskild är skyldig
till
socialnärrmden
eller till den som andröjsmål
anmäla
detta
att utan
inte kan åtgärOm missförhållandet
nars är ansvarig för verksamheten.
das omedelbart,
anmäla missförhållanskall den verksamhetsansvarige
landen.

allvarliga

dena till

tillsynsmyndigheten.

6 194630Socialtjänst delA
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5.5

Tillsynen

sjukvården

hälso-

över

har det direkta

Socialstyrelsen

och

på hälso-

1999:97

sjukvården

för tillsynen

ansvaret

vad som sägs i 6 kap. lagen
och sjukvårdens
område

enligt

verksamhet

SOU

över

hälso-

och

om yrkesSocialstyrel-

1998:531
LYHS.

yrkesomfattar
anställda och privat verksamma
offentligt
sens tillsyn
och privata verksamheter
inom hälso- och sjukutövare samt offentliga
hälso- och sjukvårdsverksamhet.
av försvarets
tillsyn utövas av sex regionala enheter.
och dess
Socialstyrelsen
kan i sin tillsyn över hälso- och sjukvården
rättelse
och
få
utövare vidta olika åtgärder för att kunna utöva kontroll

vården

med

undantag

direkta

Socialstyrelsens

stånd. Den som bedriver hälso- och sjukvård skall på styrelsens beinkomma
med handlingar,
som rör
prover och annat material
behöstyrelsen
verksamheten
den
samt lämna de upplysningar
om
som

till

gäran

med ett förelägver för sin tillsyn. En sådan begäran kan kompletteras
gande med eller utan vite.
verksamhet
har vidare rätt att inspektera
Socialstyrelsen
som står
får dock inte omfatta bostäder. I
under styrelsens tillsyn. Inspektionen
omhänderta
att tillfälligt
6 kap. 9 §
handlingar,
prover och annat material som rör verksamheten
kan om så erfordras för inspektionens
Socialstyrelsen
LYHS.
genom10 §.
förande begära hjälp av polismyndighet
samband

med

Socialstyrelsen

De åtgärder
den kan rikta
hälso-

och

utövare

har

inspektion

styrelsen

rätt

kan vidta

vid uppdagade

missförhållansom bedriver
att en yrkesvidta de åtgärder

sig mot såväl yrkesutövare
som vårdgivare
finner
Om styrelsen
sjukvårdsverksamhet.

handlat

fel eller varit

försumlig

skall styrelsen

som behövs för att vinna rättelse. Styrelsen kan t.ex. i beslut uttala krioch förutsätta att denne
älv rättar sig.
tik mot yrkesutövaren
Styrelsen har även möjlighet
att anmäla
i vissa fall skyldighet
till åtal. Vanligare

yrkesutövaren
och sjukvårdens
inte är ringa

ansvarsnämnd

eller

ursäktligt.

är att styrelsen gör anmälan till HälsoHSAN
om felet eller försummelsen
I sådana fall kan HSAN meddela disci-

eller erinran.

plinpåföljd

varning

att meddela

yrkesutövaren

fall finns möjlighet
I vissa allvarliga
Ärende
kan tas
disciplinpåföljd
om
eller i vissa fall nära anhörig. Ärende

prövotid.

upp även på begäran av patient
kan bara tas upp på begäran
om prövotid
och JK.

av Socialstyrelsen

samt

JO

legitimerade
Även
legitimationen.
av
begränsning
återkallelse
behörighet
begäran
samt
av förom
av annan
JO eller JK.
kan tas upp på begäran av Socialstyrelsen
skrivningsrätt
Däremot kan sådana frågor inte prövas i HSAN på begäran av patienten
Socialstyrelsen

yrkesutövare

samt

möjlighet

eller nära anhörig.

JO och JK

att begära

har också vad gäller

återkallelse

SOU 1999:97
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I fråga om verksamheter
som bedriver hälso- och sjukvård har Socialstyrelsen
begära in handatt göra inspektioner,
samma befogenhet
När det
m.m. samt få hjälp av polis som i fråga om yrkesutövare.
åtgärder vid uppdagade missförhållanden
är sanktionsmöjlighefinner att en
utformade.
Om Socialstyrelsen
terna dock annorlunda
inte uppfyller
kraven på god vård och om missförhållandet
vårdgivare

lingar
gäller

för patientsäkerheten

är av betydelse
ren att rätta till

får styrelsen

förelägga

vårdgiva-

missförhållandet.

behöver dock
föreligger
av att ett missförhållande
inte med en gång betyda att Socialstyrelsen
ett förelägger vårdgivaren
för att rätta
gande. Styrelsen kan om den bedömer att det är tillräckligt
Ett konstaterande

och ange vad som krävs
skriva till vårdgivaren
och att styrelsen vid något senare tillfälle
kommer att kontrollera
inte
att en sådan skrivelse
att man gjort rättelse. Om det är antagligt
skulle leda till något resultat beslutar styrelsen att meddela ett formellt
med
6 kap. 13 § LYHS.
Detta beslut kan kombineras
föreläggande
till

missförhållandet

härför

kan överklagas
till allmän förvaltningsom föreläggande
länsrätten.
första
instans
i
numera
skall alltid innehålla
uppgift om de åtgärder vårdEtt föreläggande
14 §. Om föregivaren behöver vidta for att rätta till missförhållandet

vite.

Beslut

domstol

läggandet
helt eller
patienters

och om missförhållandet
fortsatt verksamhet

inte följs
delvis
liv,

förbjuda
hälsa

förbjuda

verksamheten

förbjuda

fortsatt

till

allmän

kan

personlig

eller

§.

16

17

verksamhet

såväl offentlig
- avse

nämnts
- som

Uttalanden

om

att interimistiskt
kan överklagas
sagts
som nu
till vårdgivaren
riktar
sig
som
finns

§. Beslut
Besluten

förvaltningsdomstol.

5.6

säkerhet

Möjlighet

får styrelsen
är allvarligt
§. Om det är fara för
får styrelsen omedelbart

15

också

som enskild

tillsynen

vårdgivare.

över

socialtjänsten
Regering

och riksdag

uttalanden

gjort

har i några

angående

behovet

olika

sammanhang

av en effektivare

de senaste åren
tillsyn över social-

tjänsten.

Den

senaste

ändringen

Socialtjänstkommittén
lag

SOU

1994:139,

behandlade

i sitt huvudbetänkandeNy

frågan

tillsyn

över
om statens
verksamheter
inom socialtjänstområdet

fråga om privata
att tyngdpunkten

mittén

i socialtjänstlagen

i statens kontroll

skulle

socialtjänstsocialtjänsten.
föreslog

kom-

ligga på en fortlöpande

I
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och kontroll

och effektiv

tillsyn.

fatta

som krävs
I de fall

föreslog

den tillståndspliktiga

nadverksamheten.
samheterna

och god kvalitet

Kommittén

såväl

för att enskilda skulle kunna
den
vård som ges av privata
i
tillsyn skulle omatt länsstyrelsemas

Det ansågs nödvändigt

rättssäkerhet

garanteras
vårdgivare.

SOU 1999:97

privata

samt ta del av de handlingar
för att fullgöra tillsynen.
rättelse
kunna

styrelserna

kunna

på annat sätt skulle länsatt rätta till missförhållandena.
med vite. Ytterst skulle läns-

kombineras

olämplig

förbjuda

som entreprefå rätt att inspektera verkoch inhämta de upplysningar

åstadkommas

föreläggande

kunna

skulle

Förelägganden

styrelserna

inte kunde
meddela

verksamheten

föreslogs

Länsstyrelserna

verksamhet.

konstateverksamheter
I fråga om statens tillsyn över kommunernas
rade kommittén
karaktär av ramlag inneburit
att
att socialtjänstlagens
mål för olika verksamheter
saknas. Detta,
entydiga och operationella

ansåg
mellan

kommittén,

hade
"med

ofta diskuterats

vilken

mot en kommun".
Kommittén
föreslog
statens

tillsyn

som tidigare
den uppgiften
Kommittén

sällan

"inte

och kommunerna".

staten

över

medfört

oklarheter

att frågan
kan rikta kritik

rätt tillsynsmyndigheterna

dock

inga

kommunernas

i relationen

konstaterade

Kommittén

i fråga

förändringar

egentliga

om
skulle

Socialstyrelsen

socialtjänst.

verksamhet.
I
socialtjänstens
upp och utvärdera"
fram
statistik
socialtjänsten.
ingå
även
att ta
om
beträffande
konstaterade
Socialstyrelsen
att dess norrnativa

"följa

skulle

innehade enligt kommittén
ner. Den ändrade inriktningen
alltmåluppfyllelse
och utvärdering
att styrelsens uppföljning
av
utifrån
flera
olika
perspektiv".
fått
kritiskt
"prägel
granskande
av
mer
bestå.
mening borde den inriktningen
Enligt kommitténs
roll

tonats

burit

att länsstyrelserna

konstaterade

Kommittén

tyngdpunkten

över den kommunala

vid tillsyn

i sitt arbete

socialtjänsten.

skall

lägga

Med

till-

och laglighet
i
statens kontroll
av rättssäkerhet
syn avsåg kommittén
verki
individärenden
och i verksamheter
samt kontroll
av kvaliteten
underströk
vikten av en ökad satsning på verksamheten. Kommittén

samhetstillsyn.
terna

och enskildas

ligt kommittén

i första

kommunerna,

synsmetodik

kunde

Därigenom

förbättras

hand

både politiker
borde

utvecklas

och kvalitet

laglighet

klagomål

reduceras.
i dialog

genomföras
och ansvariga
som inger

med

tjänstemän.

förtroende

i verksamhe-

Tillsynen

borde

företrädare

enför

En sådan till-

och samtidigt

re-

spekt.

Länsstyrelsernas
enligt

som krävs

Socialstyrelsens

mandat

vid

tillsynen

borde

förtydligas
genom en i lag fastlagd rätt att inspektera
och ta del av de handlingar
samt att få de upplysningar
för tillsynen.

kommittén

verksamheter

och
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och kontroll

Statens styrning

betänkande
som följde på Socialtjänstkommitténs
föreslogs inga förändringar
i fråga om SocialstyDe förändringar
som föreslogs berörde framför allt läns-

I den proposition

prop.

1996/97:124

relsens

tillsyn.

styrelsernas
förde

tillsyn

regeringen

hand skall
syn ansågs
rättssäkerhet

ske genom
nödvändig

fortlöpande

verksamheten.
över

skulle

tidigare

kommunala

och effektiv

verksamhet

tillsyn

kunna

över hela den
och dänned
även
hem för vård eller

tillsyn

socialtjänstlagen

som bedrivs vid kommunala
för länsstyrelserna
befogenheter
ytterligare

Några

i fråga

gällt
än de som tidigare
hem för vård eller boende föreslogs inte i propositionen.
kommunala

över

kommunala

till-

garanteras

verksamhet.

den verksamhet

boende.

ani första

En förstärkt

tillsyn.
skulle
ha

länsstyrelserna
enligt

verksamheten

I propositionen

enskild

för att utsatta grupper
och vård av god kvalitet i enskild

Liksom
över

över den privata
att statens kontroll

verksamheter

om
för

skulle omfatta tillöver enskild verksamhet
avtalat
sådan verksamhet
kommunen
som
verksamhet
från
vilken
kommunen
utföra
med annan att
samt
uppDen
enligt socialtjänstlagen.
handlat tjänster för att fullgöra skyldighet
till ledtidigare haft att meddela förelägganden
möjlighet
länsstyrelsen
Den

statliga

ningen

hjälpa

tillsynen

verksamhet,

ståndspliktig

hem för vård eller boende att avkorn att utvidgas till alla privata verksamheter
kunde, liksom tidihade tillsyn. Länsstyrelsen

och kommunala

för enskilda
missförhållanden

över vilka

länsstyrelsen

gare i fråga om hem för vård eller boende, förbjuda
och föreläggandet
var allvarligt
om missförhållandet

verksamhet

inte åtlyddes.

uttalanden

Socialutskottets
Socialutskottet

behandlade

l996/97:SoUl8.

Utskottet

propositionen
delade

verksamhet
borde
av enskild
slaget vad gällde fördelningen
och socialnämnden.

Liksom

ha det övergripande

löpande

fortsatt

1996/972124

regeringens

stärkas.

uppfattning

Utskottet

av tillsynsansvaret
tidigare borde enligt

tillsynsansvaret

och

instämde

i betänkandet
att tillsynen
vidare i för-

mellan

länsstyrelsen

utskottet

länsstyrelsen

socialnämndema

utöva

den

tillsynen.

I betänkandet
betänkande

till utskottets
en hänvisning
utskottet behandlat ett antal motiohade där
Utskottet
av en äldreombudsman.
Tillborde förbättras.
över äldreomsorgen

l996/97:SoUl8

1996/97:SoU13,

ner med krav på inrättandet
enhälligt
ansett att tillsynen

gjordes

i vilket

och rättssäsynen måste skärpas samt inriktas på frågor om laglighet
och kompetensen
i vården och omkerhet och på att säkra kvaliteten
integritet,
sorgen för att säkra de äldres rätt till självbestämmande,
hade vidare ansett det angeläget att
och värdighet.
Utskottet
trygghet
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skapa en tydligare
den enskilde skall
ringen

borde
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for att undanröja
organisation
vända sig med sina synpunkter

tveksamheter
och klagomål.

om vart
Rege-

kunde läggas på en och samma
om tillsynen
för att
socialtjänsten
som hälso- och sjukvården
därigenom skapa en slagkraftigare
organisation.
I betänkandet
S0U18 konstaterade
utskottet
att den socialtjänstut-

myndighet

för

överväga
såväl

redning

aviserat

till

hur

som regeringen
uppgift
att granska

samma statliga huvudman
vården kan utvecklas.

i propositionen

slagkraftig

en mer
för både socialtjänsten

1996/972124

regional

skulle

tillsyn

och hälso-

få

med

och sjuk-
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6

Principer

för

socialtj änstlagstiftningen

för

på och förutsättningar
socialtjänstlagstiftningen

6.1

Krav

målen för socialDe övergripande
är en välfärdslag.
Även
portalparagraf.
i lagens
tjänsten har definierats
om bestämmelhar den
status i den rättsliga
processen kan diskuteras
sens juridiska

Socialtjänstlagen

haft stor betydelse för inriktningen
av det sociala
med lagverket.
och anger riksdagens ambitioner
Men

lagstiftningen

inom

skilda

områden

arbetet.

Den tydliggör
som påverskett i social-

såväl påverkar

har också
Förändringar
av samhällsutvecklingen.
värderingar
grundläggande
de
tjänstlagen
som portalparagrafen
men
till uthar
i direktiven
Regeringen
ifrågasätts.
för
har
inte
uttryck
ger
fortvärderingarna
grundläggande
de
klargjort
särskilt
redningen
att
kas

farande

ska ligga

Såväl

fast.

menade att porsom socialtjänstkommittén
bäst uppnås genom att man i det sociala arför denna har
Principerna
på människan.
från en helhetssyn
betyursprungliga
dess
i
i avsnitt 2.1.1. Men helhetssynen

socialutredningen

värderingar

talparagrafens
betet utgår
behandlats

sedan lagens tillkomst
se avsnitt 8.1, vilket i sin
och förslag.
överväganden
utredningens
prägla
kommit
att
tur
avspeglar den lagstiftningsteknik
Socialtjänstlagen
som vann insteg
effektivaste
det
ansågs vara
sättet
Ramlagstekniken
under 1970-talet.
delse har förändrats

för regleringar
att användas
utformades.

Den korn därför
som syftar till att uppnå välfärdsmâlen.
och hälso- och sjukvårdslagen
både när socialtjänstlagen
har också gjort det möjligt
att anpassa
Ramlagstekniken

till att de "överlevt"
nya behov och på så sätt bidragit
trots de förändringar
som skett i samhället under de senaste tjugo åren.
del har det innehar gjorts och för socialtjänstlagens
Men förändringar
regler införts. Dess karaktär
burit att flera detaljerade
av ramlag har
dessa lagar

till

dock inte ifrågasätts.
För att kunna
och konstrueras

behandla

frågan

hur socialtjänstlagen

måste de grundläggande

principerna

ska struktureras
för lagstiftningens
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lyftas

stiftning
sociala

fram.

och skyldighetslagsamt rättighetsanvänds
för att reglera det
som
regler av flera olika slag.
innehåller

Ramlagstiftning,

är de lagstiftningsstrategier
arbetet. Ramlagstiftningen

regler till
ett brett spektrum från mycket detaljerade
Typiska
så generella regler att de mest liknar programförklaringar.
är
och
riktlinjer
mål
eller
operativa
de bestämmelser,
som är
som anger
från
har också kritiserats
Socialtjänstlagen
avsedda att ge vägledning.

De varierar

inom

mellan statens, kommunens
för att ett spänningsförhållande
intressen finns inbyggt i den. För att förstå
och den enskilde individens
kritiken
är det av betydelse att närmare studera statens motiv för lagflera

håll

och dess konsekvenser

stiftningsstrategin

6.2

Ramlag

6.2.1

Staten

eller

och enskilda.

för kommuner

detaljerad

lagstiftning

verksamhet
Staten har ansvaret för offentlig
som har en given anlmytning till hela riket. Detta innebär att staten har ansvaret för utrikespolitik och försvar men också det övergripande
ansvaret för att medborgarinte kränks av vare sig centrala, regionala
rättigheter
nas grundläggande
eller lokala organ. Vidare har staten ansvaret för fördelningspolitiken,
standard garanteras alla medborgare
oavsett
dvs. att en viss samhällelig
sina
samhällsekonomin.
och
för
Inom
bor
landet
i
anman
var
svarsområden

använder

staten de styrmedel
som finns
en fastställd politisk vilja.

det och att genomföra
I ett alltmer komplext

samhälle

med växande

för att styra lan-

krav

på samhällelig

lett
av olika slag har statens behov av att styra utvecklingen
Önskemål
effektisåväl
fram till en ändrad förvaltningspolitik.
ett
om
viljan som att utnyttja de offentliga
den politiska
vare sätt att uppfylla
decentraliseatt förvaltningen
resurserna på ett bättre sätt har inneburit
service

radikalt minsrats och att detalj styrningen
av den statliga förvaltningen
dvs. att styra genom att formulera
kats till förmån för s.k. målstyrning,
mål och följa upp resultaten.

polioch de folkvalda
planet, nära medborgarna
uppgifter
för
utföra
bäst
förutsättningarna
är
att
som har
som
tanken och motiven för
individanknytning.
Detta är den bakomliggande
och det polidenna utveckling.
Synsättet anses också stärka demokratin
Det är på det lokala

tikerna,

tiska

styrelseskicket

sättningar

följd
mellan
tydligt

härav

att påverka

i samhället.
och utöva

har kommunerna

fått

Det ökar

inflytande

också

en allt viktigare
ansvarsområden

statens och kommunernas
Detta är enligt
i Regeringsformen.

medborgarnas

över verksamheterna.
roll.

förutSom

Uppdelningen

anges heller inte
för att
avsiktligt
förarbetena

Principer
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förhållanmellan dem allteftersom
anpassa ansvarsfördelningen
har
förändras.
Genom att vissa förvaltningsuppgifter
dena i samhället
i
förstärkts.
Men
andra
har
otydligheten
decentraliserats
regemen inte

kunna

ringsformens

förarbeten

övergripande

uppgifter

uppnå

samhälleliga

gemensamma

Ramlagsteknik

anges också att till
på skilda områden

statens och kommunernas
för att
hör att samverka

mål.

m.m.

Ramlagstekniken

och det kommunala

utjämningssystemet

har varit

de

för

främst använt
och regering
att styra samverktyg
som riksdag
tillkommer
området.
Dessutom
på det kommunala
hällsutvecklingen
ofta utformat
någon form av statligt kontrollsystem
som en skyldighet
Även
verksamheterna.
tillsyn
ha
över
för någon statlig myndighet
att
domstolstill
föreskriva
rätt
möjlighet
riksdagens
att genom lagstiftning
eller ett statligt styrmedel efterkan anses vara statlig kontroll
prövning
den enskildes intressen ur de aspekter
ska tillgodose
som prövningen
för verksamheten
är
och
väsentliga
som huvudmannen
som staten anser

skyldig

att tillämpa.

Besvärsinstitutet

lagstekniken
hållande

till

och

den

statliga

tillsynen

liksom

forrnaliserade

de brister som ramanses kompensera
i formål och riktlinjer
innebär med allmänt formulerade
verksamolika
för
lagstiftning
en detaljerad/preciserad

handläggningsregler

kan också

heter.
användas under lång tid utan att behöutsträclming.
I stället har de verksamheter
som
va ändras i någon större
bedriver
anpassats.
förvaltningsmyndigheter
eller statliga
kommuner
eftersom den kan inneär fördelaktig
Vissa menar också att tekniken
utvecklas på ett positivt sätt.
arbetsmetoder
bära att socialtjänstens

Ramlagstekniken

Begreppet

har kunnat

staten

att användas när det är fråga
staten kommer i fortsättningen
riksdagen
att laggenom möjligheten
om dels den makt som utövas av
realisera
för
har
makt som regeringen
att
stifta, dels den Verkställande

Begreppet

sin politiska

vilja.
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Kommunen

Förvaltningspolitiken
makt

munernas
staten på flera
fått

ökad

de senaste årtiondena
har fått till följd att komökat genom att de tagit över ansvaret från
områden.
Samtidigt
har de lokala självstyrelseorganen
successivt

frihet

Statens inatt själva bestämma över sin organisation.
utifrån nationella
tresse av att styra vissa verksamheter
hänsynstaganden och kommunens
intresse av att självständigt
styra de uppgifter som

lagts på dem leder till intressemotsättningar
den kommunala

Den kommunala

självstyrelsen

dem emellan.

Principen

självstyrelsen

självstyrelsen
av den kommunala
skydd har ifrågasätts. Den kommunala

Betydelsen

betonas

rättsliga

självstyrelsen

den kommunala
och

för

gäller

beskattningsrätten
såväl

heterna.

Att kommuner

munala

självstyrelsens

lagen 1991:900.
stitutionellt

ningarna
munala

inte

Men
finns

är grundlagsfást

de specialreglerade
och landsting

sköter

ofta

men dess
inklusive

i regeringsfonnen

verksamsom de frivilliga
sina uppgifter på den kom-

i kommunalanges också inledningsvis
det rättsliga skyddet är vagt eftersom det konnågra hinder för att genom lag ändra förutsätt-

grund

för kommunernas

verksamhet

eller

grunderna

för den kom-

beskattningsrätten.

Kommittén
beskrivit

om

ställs mot statens ansvar och uppgifter.

självstyrelsens
om den kommunala
den kommunala
självstyrelsen
på följande

grundlagsskydd

har

sätt:

Den kommunala
självstyrelsen
och allomfatär en grundläggande
tande princip
för relationen
mellan stat och kommun.
Den säger att
kommunen
respektive landstinget själv ska styra, d.v.s. besluta inom
sitt område
beträffande
de kommunala
Vilka
an elägenhetema.
dessa angelägenheter
ågra av dem är speciär bestäms genom lag.
alreglerade i särskild lag, och här föreligger i regel en skyldighet
för
kommunen
eller landstinget att ombesörja dem. En förutsättning
för
den kommunala
självstyrelsen
beskattningsrätär den kommunala
ten.
Utmärkande
för den offentliga
sektorn är samverkan mellan stat
och kommun.
Och det finns motstående
intressen. Den kommunala
kan därför inte vara total. Frihetsgraden
självstyrelsen
varierar efter
angelägenheternas
art. Men för folkstyrelsen
re resenterar den kommunala självstyrelsen
värden.
grundläggande
en ska därför ha en
reell innebörd
och väga mycket tungt i relation
till de motstående
intressen som kan finnas

SOU 1996:129.
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bör också den europeiska

I detta sammanhang
munal

som tidigare

självstyrelse,

redovisats

konventionen

avsnitt

3.1.2,

om komnämnas.

i kommunen

Ramlagen

verksamheter

och är användbar när staten vill reglera vissa
utan att för den skull inkräkta på den kom-

har varit

Ramlagstekniken

i kommunen

kan då genom politiska beslut anKommunerna
och förutsättningar.
Detta är
efter
lokala
behov
verksamhetema
passa
Men
förvaltningspolitik.
också statens syfte med en mer decentraliserad
verksamhet
kommunal
skäl
att detalj styra
när staten anser att det finns

självstyrelsen.

munala

ofta

hävdar

och

driva

företrädare

för kommunerna

finansiera

verksamheten.

att staten
Om

staten
verksamhet

själv bör ansvara,
ändå
att
anser
kommumenar

ska ha hand om en detaljstyrd
i allmänhet,
att det kan göras på entreprenad

kommunen

nerna
nadstäckning.

mot

full

kost-

till följd av
som krävs av kommunerna
av normerna,
politiska besluten
innebär att de kommunala
kan kontrolverksamhet
Kommuners
för verksamheterna.

Den utfyllnad

ramlagstiftningstekniken,
är styrande

Rätt till domstolsprövning
leras genom revision och laglighetsprövning.
enligt de bestämmelser
i form av förvaltningsbesvär
som riksdagen utpolifärdat kan därför uppfattas som en överprövning
av kommunala,
tiska

beslut.

Den kommunala

som innebär att komsina
i den mån det behövs för att fullgöra
beskattningsrätten,

muner får debitera skatter
uppgifter,
är av betydelse i detta sammanhang.
och
Om domstolarna
prövar överklaganden
som förvaltningsbesvär
förutsättningkommunala
beaktar
de
tillräckligt
vid bedömningen
inte

att detta strider mot den kommunala
arna anser kommunföreträdare
beslut
kommunala
Möjligheten
självstyrelsens
princip.
att överklaga
gäller
det
ifrågasatts
därför
särskilt
har
när
förvaltningsbesvär
ensom
skildas

socialtjänstlagen.

Individen

6.2.3

Socialtjänstens
miska

enligt

rättigheter

övergripande

och social

enskildes

uppgift

ekonoär att främja människors
ska inriktas på att frigöra

Verksamheterna

och gruppers egna resurser. självbestämmande,
och helhetssyn har varit styrande begrepp i det sociala arbeför den
har varit betydelsefullt
rätten till domstolsprövning

och utveckla

inflytande
tet. Även

trygghet.

enskilda

möjlighet

att

del av de insatser

som regleras

i lagen.
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Rättssäkerhet
Den enskildes

rättssäkerhet

lagstiftningsfrågor.
begreppet

Särskilt

inom

av central betydelse när det gäller
straffrätten
och förvaltningsrätten
har

diskuterats.

Det är svårt att finna en definition
men de försök
utgår från de principer
gäller
i
de
samhällen
där rättssäsom

som gjorts
kerhet anses råda.
till

rätten

är alltid

Dessa

är legalitetsprincipen

domstolsprövning,

hetsprincipen.

avgörande

Legalitetsprincipen

inom

objektivitetsprincipen,
rimlig

tid och offentlig-

innebär

att det offentliga
organens
måste ha stöd i grundlag eller annan lag och att

beslutanderätt

ytterst
kan straffas för en gärning som inte enligt lag är definierad
som
brottslig.
Principen
innebär även ett krav på specifikt
lagstöd för att
myndigheter
ska kunna fatta betungande beslut. I regeringsformen
har

ingen

objektivitetsprincipen
kommit
till uttryck som en princip enligt vilken
offentliga
i
sin
verksamhet
inte får låta sig styras av andra intresorgan
dem
de
ålagda
tillgodose
och inte heller grunda beslut på
än
är
att
sen
andra omständigheter

än sådana som enligt

gällande

författning

får be-

aktas.
Utifrån
Dels

dessa principer

det formella

sägbarhet

och likhet

i lagstiftning

ella begreppet
vara etiskt

som belyser
tillfredsställande.

Ramlagen

och individen
struktur

Ramlagens
innehåll

vikten

liksom

kan analyseras

Samma

kan

två rättssäkerhetsbegrepp

ställas upp.
betonar
krav
på förutsom
och rättstillämpning,
dels det materi-

rättssäkerhetsbegreppet

av innehållet

i beslutet

rättighetsbestämmelser

och att det ska

med

ett generellt
rättssäkerhetsbegrepp.

utifrån

ovan nämnda
har i detta sammanhang
synpunkter

principiella

bäring

på

såväl rättighetsbestämmelser

Ramlagstiftningens
kerhet,

angripas

förutsebarheten.

nödvändiga
olika

från

tillämpning

kommuner

kan innebära
beroende

det konstitutionella

rättssäminskar
när

den

tillämpas
att samma bestämmelse
på deras interna normutfyllnad.

ifrågasättandet

för
av nonnutfyllnad
bestämmelser
som det

kan den mängd olika
av ramlagar
innebära en försämrad rättssäkerhet
heten för den enskilda kan minska. Men det finns

nödvändiggör

på formell

eftersom
utformade
generellt
bestämmelser
Även likheten
inför lagen kan ifrågasättas

utfyllnaden

i skilda

Bortsett

som ramlagstiftning.
struktur
kan, utifrån kravet

eftersom

förutsebar-

också de som menar
i sig inte behöver innebära att rättssäkerheten
minsatt norrnutfyllnad
kar, då den prövning
och nonnutfyllnad
som sker nära medborgarna
bättre kan förutse och anpassas till den enskildes behov.

Principer
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Det
eller

är rättssäker
om ramlagstekniken
för den enskilFörsök har gjorts att förklara konsekvenserna
rättssäkerhetskravet.
Det innebär att lagen tilldet materiella

finns

inte.

de utifrån

för socialtjänstlagstiftningen

alltså

olika

meningar

på en rättslig fråga.
låter det sig göras eftersom det finns
för olika lösningar och därmed för att anpassa dessa till
stort utrymme
i varje enskilt fall. Men för den enskilde är kravet på
förutsättningarna
Den rättspraxis
förutsebarhet
svårt att tillgodose.
som utbildas tenderar
fallet istället för till
enskilda
i det
att starkt kopplas till förutsättningarna

lämpas i syfte att finna materiellt
Är lagregleringen
allmänt hållen

riktiga

lösningar

fallet mot
uttalanden.
En lösning i det enskilda
över" och till"flyttas
knappast
kan
principer
generella
av
lämpas i en annan situation när ett fall inte är det andra likt.
juridiskt
utgår från ett mer traditionellt
rättssäkerheten
Den formella
prövas utidär relevanta faktiska omständigheter
sätt att lösa problem

vägledande

generellt

bakgrund

for en rättsligt riktig slutsats.
från en regel som anger förutsättningarna
och därmed blir tollmingsdetaljerade
fall
dessa
i
Normerna
är
mer
målbestämmelutformade
de
allmänt
med
mindre jämfört
utrymmet
serna.
Det är inte bara lagens utformning
som har betydelse för den enskilär ett av de viktigaste
Rätten till domstolsprövning
des rättstrygghet.
Även
bestämmelser
rättssäkerheten.
medlen för att upprätthålla
om allmänna

handlingar

heters kontroller

liksom statliga myndigoch sekretessbestämmelser
den enskildes intressen genteoch tillsyn ska tillvarata

myndigheter.
mot offentliga
intressen
såväl den enskildes
tillgodoser
Förvaltningsbesvär
som
lämplighet
prövas.
eftersom både beslutets laglighet och
rättssäkerheten
när det gäller att
däremot innebär en begränsning
laglighet
beslutets
eftersom
bara
intressen
enskildes
till
den
hänsyn
ta
Ändamålet
också
nämannat,
med
är
ett
laglighetsprövningen
prövas.
självstyrelsen utövas på
ligen att skapa garantier för att den kommunala

Laglighetsprövningen

sätt. När det gäller de närmare förutsättningarna
ett rättsenligt
hänvisas till avsnitt l0.2.l.
olika överklagandefonnema

6.3

Rättighets-

för de

och skyldighetslagstiftning

eller en skyldigav vad en rättighetslag
eller skyldighetslag är. Ingen lagprodukt
är heller enbart en rättighetssom
hetslag. Vad det handlar om är regler i en lagstiftningsprodukt
skyldigDen
subjekt.
något
för
rättighet
eller
skyldighet
reglerar en
en
finns
het som regleras är ofta en huvudmans
ansvar. I socialtjänstlagen
verksamför kommunerna
att bedriva vissa
t.ex. regler om skyldigheter
behov. Med denna utgångspunkt
medborgarnas
heter för att tillgodose
Det finns

inte någon

definition
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kan kommunen

bestämma hur verksamheterna
ska bedrivas. Kommufrihet
detta
i
avseende begränsas bara i den mån det i lagen finns
nens
bestämmelser
den. De kommunala
beslut som grundas
som inskränker
på en allmän skyldighet
att bedriva viss verksamhet
överklagas
enligt

kommunallagen.
Hälso-

hetslag.

och sjukvårdslagen

Landstingens

lagen

Men

stämmelser
Eftersom
inte

innehåller

möjlighet

borde

till

domstolsprövning.

att den vård
med vetenskap

ha givits

trots
och sjukvårdspersonal

hälso

legal

gällande

göra

överensstämmelse
vård

inte någon

är en mer renodlad skyldigansvar för sjukvården
anges.
däremot berätt till sjukvård,

om de krav som kan ställas på sjukvårdsverksamhetema.
den enskilde inte kan utkräva rätt till sjukvård finns det heller

någon

patient

1982:763

och kommunernas

ansvarsnämnd,

Men

att så inte skett.
detta

prövas

och kan vidta

åtgärder

inte uppfyller

kraven

för att komma
på god vård

till

Efter

hon fått
erfarenhet
anmälan

kan en
i

inte varit
eller

inom

hälso-

att

mot berörd
sjukvårdens

av Hälso- och
till domstol.
Dessutom

vars beslut kan överklagas
tillsyn över verksamheten

Socialstyrelsen

i efterhand

som han eller
och beprövad

har

och sjukvården

rätta med verksamheten

och därigenom

som
patientsäker-

stärka

heten.

Skyldighetslagar
och

kan vara mer preciserade
och tydligare
än hälsooch därmed uppfattar
den enskilde
budskapet
i

sjukvårdslagen

lagen

om vad som t.ex. kan krävas ifrån det offentliga.
exempel är skollagen 1985:1100.
Kommunens
skyldighet
driva barnomsorg
är preciserad vilket i vissa fall uppfattats
som en rättighet utan att vara det.
Socialförsäkringsfönnåner,
vilka

försäkring

1962:381,

sådana. Den som är missnöjd
förvaltningsbesvär.

6.3.

l

regleras

sådant

i lagen

om allmän
konstruerade
som
ett beslut till domstol som

rättigheter

kan överklaga

Rättighetsklassiñceringar

Rättigheter

kan klassificeras

för alla människor

rättsligt

bl.a.

är utan att kallas

Ett

att t.ex. beav enskilda

bindande

på flera

i hela världen.
dokument

sätt. Mänskliga

Dessa har kommit

såsom

FN:s

rättigheter
till

internationella

uttryck

gäller
i folk-

konventioner

och politiska
rättigheter
respektive
ekonomiska,
om medborgerliga
sociala och kulturella
rättigheter.
Även den europeiska konventionen
rätom skydd för de mänskliga
tigheterna och de grundläggande
frihetema,
vilken numera är införlivad
med svensk lag, reglerar enskildas skydd gentemot staten. Medborger-
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gäller

liga rättigheter

i en viss stat och kan åberopas

för medborgarna

mot staten.
av medborgarna
medborgerliga
De traditionella

för socialtjänstlagstiñningen

rättigheterna

är för svensk

del regle-

frisom
Regevisst
sätt.
och rättigheter.
De tillåter individen
att handla på ett
för staten vad gäller
innehåller
också en målsättningsregel
ringsformen
Enligt
l kap 2 § regeringsformen
ekonomiska
och sociala rättigheter.
ska den enskildes

personliga,

ekonomiska
verksamhet.

för all offentlig

grundläggande

gäller

kapitel

andra

i regeringsformens

rade

grundläggande

och kulturella

välfärd

Det ska särskilt

åligga

vara
det

samt att
att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
Innesocial omsorg, trygghet och för en god levnadsmiljö.
kan sägas vara att skydda den enskilbörden av dessa rättighetsbegrepp
frihet genom en rättighet
de individens
av en förpliksom motsvaras
allmänna
verka

för

för någon annan. I detta sammanhang
en handlingsskyldighet
gäller det statens skyldighet gentemot medborgarna.
sträcker sig är omegentligen
Hur långt statens handlingsskyldighet
rättigheterna,
medborgerliga
traditionella
de
från
skillnad
stritt. Till
och
ekonomiska
att handla på ett visst sätt, ger de
som tillåter individen

telse eller

förverkliga

rätt att få något av staten. För att
rättigheterna
och ekonomiska
är staten

medborgarna

rättigheterna

sociala
kunna

de sociala

rätresurser. När det gäller de medborgerliga
av ekonomiska
för
avgörande
ekonomiska
inte
att upptigheterna
är statens
resurser
fylla dem utan mer statens goda vilja.

beroende

Rättighetens

6.3.2

För den enskilde
existera

individen

kan förverkligas.

legala

status

är det avgörande att de rättigheter
som anses
För detta använder staten bl.a. sin normgiv-

medborgerlig,
om den är mänsklig,
regleras i lag.
rättslig
får
att
status genom
etc.,
eftersom
utformas
synpunkt är det viktigt hur normerna
Ur individens
Men staten kan även göra
för om de kan förverkligas.
det är avgörande

ningsmakt.

Rättigheten,

social

ekonomisk

eller

oavsett

som avspeglar
rättighetskonstruktionen

andra avväganden

sig i utformningen

av normema.
och
staten på ett ideologiskt
eller
utvecklingen
plan vilja styra
mot mer
kanske även ett psykologiskt
i detta
mål. Det hävdas att rättighetskonstruktionen
mindre definierade
avseende har en dubbelkaraktär.
Den är avsedd att vara dels ett skydd
för staten att förverkliga
för den enskilde mot staten, dels en möjlighet
ska
rättighetsreglema
därför
hur
Avgörande
mål.
vissa samhälleliga
är
de
tillmäts
samhälle och vilken betydelse som
i ett modernt
uppfattas
Genom

olika

rollerna.

kan
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Att staten använder lagbestämmelser
formulerade
mål har ibland kritiserats.

för att styra mot vissa allmänt
Mål anses vara lättare att be-

gränsa än lagbestämda
rättigheter.
Men
kan också avse just enskildas förhållanden

mål

fastställer
som politiker
eller skydd. I sådana fall blir

rättighetskonstruktion

ett verkningsfullt
sätt att driva igenom den poliOpreciserade
politiska mål som kläds i generella rättsliga
bestämmelser,
särskilt av rättighetskaraktär,
medför ändå en stor risk
för överdrivna
förväntningar hos medborgarna.
tiska

viljan.

6.3.3
Någon

Rättighet
form

i socialrätten

för
reglering
av rättslig
har funnits sedan l700-talet.

den enskildes

rätt till stöd för
Denna rätt har ytterst sin ideologiska grund i uppfattningen
att staten har plikt att vårda medborgarna
och att medborgarnas
medlemskap i samhället innebär att de har vissa
överlevnad

rättigheter
relationen

som samtidigt kräver
mellan
staten och

motprestationer.
individen

Denna uppfattning

utvecklades

under

om
upplys-

ningstiden.
Det ideologiska

synsättet men även ekonomiska
orsaker har förani den lagstiftning
som sedan dess avsett att skydda den
försörjning.
Bl.a. har omfattningen
av rätten till stöd för för-

lett ändringar
enskildes

sörjning

samt rätten till domstolsprövning
i
av beslut om socialbidrag
vissa tider begränsats med hänsyn till samhällets bristande
resurser.
Ett rättighetsbegrepp
finns alltså i socialrätten
sedan lång tid tillbaka. Som lagstiftningsstrategi
har det använts för att förverkliga
och

bygga

Begreppet har i dessa sammanhang dels beupp välfärdsstaten.
behovet av samhällelig
dels varit ett verktyg
resursfördelning,
för att lösa konflikter
när enskildas intressen kolliderar
med offentliga
myndigheters.
tecknat

För att en lagbestämd/legal
social rättighet i juridiskt
hänseende ska
Även
föreligga
måste
den
uppfylla
vissa
krav.
anses
om utformningen
inte alltid uppfyller
dessa krav tycks det råda
av rättighetsbestämmelser

enighet

i doktrinen
ska alltså vara noggrant preciom dem. Rättigheten
serad både vad gäller innehåll och förutsättningar
och den ska vara utkrävbar.
För att vara utlcrävbar fordras möjlighet
till överprövning
för
att den enskilde genom ett domstolsutslag
ska kunna hävda sin rätt mot
den

huvudmannen.
Ibland
krävs också statlig tillsyn
och
har
hand
förvaltningen.
av de myndigheter
som
om
För att närmare
analysera rättighetsbegreppets
innebörd
juridiska
kan följande komponenter
användas:

ansvarige

kontroll

SOU 1999:97

-

Är

förmånen

-

formulerad

som en individuell
reglering

fråga om en generell
Är förutsättningarna

angiven

förmånen
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är det

angivna

i

i lag

av budgetanslag
överklagningsrätt

Föreligger

dessa kan ytterligare

Finns

eller

rättighet,

för att erhålla

kriterierna

lag
Är fönnånens
innehåll
Är förmånen beroende

Utöver
-
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två komponenter

former

i lagen angivet

läggas till:

för statlig tillsyn

och

kontroll
i lagen

Finns

för utkrävande
Om

sanktionsmöjligheter

angivna

av individuella

i socialtjänstlagen

rättighetslagstiftningen
från

punkt

dessa komponenter

framstår

prövas

månen

lagen

1998 har dock

januari

preciserats.
till

service

förutsättningarna

Jämförelse
kan göras
vissa funktionshindrade

med

utgångs-

i den urför att få del av föri lagen. Efter den l

rättighetsbegreppet

som vagt. Både förutsättningarna
innehåll är oprecist angivna
och förmånens

sprungliga

myndigheter

gentemot

rättigheter

för rätten

till

försörjningsstöd

med lagen
LSS,

1993:387
om stöd och
där lagen i nämnda hänseen-

den är tydligare.
Bristen

stolsutslag

minskar

också

också

ifrågasatts

praxis

vid tillämpningen.

domsom vägrar verkställa
i rättighetskonstruktionen.
Det har

mot myndigheter

på sanktioner

styrkan

om det inte just därför vore mer relevant att tala om
istället för om lagreglerade
individurättighetskaraktär
lagstiftning
av
ella rättigheter.
Men för att kunna bedöma hur stark en rättighet i realioch domstolarnas
teten är krävs också en analys av myndigheternas

6.3.4

för

Motivet

rättighetsbestämmelser

i

socialtj änstlagen
Någon

analys
närmare
stämmelsen
om rätt till

inte

socialutredningen.

oprecisa

utformningen

av vilka effekter
som kunde förväntas
bistånd som föreslogs i socialtjänstlagen
Efter kritik
från vissa remissinstanser
konstaterade

den dåvarande

av begjorde

av den
departementschefen

s. 183 att det vore önskvärt med en fastare reglering
av rätten. Men det var aldrig aktuellt att knyta rätten till bistånd till
vissa särskilt angivna situationer
ålder eller bristande
såsom sjukdom,

prop.

1979/80:

arbetsförmåga.

Det

skulle

inte

ha varit

förenligt

med

den helhetssyn
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som
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svårt

karaktärisera

att utforma
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situationer
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det sociala

arbetet.

en sådan lagstiftningen,
borde beviljas.

skulle

Det

också

t.ex. att förutse

ha

alla de

Socialtjänstkommittén

redogjorde i ett delbetänkande
SOU
1993:30
den
hade
föranlett.
ursprungliga
I
biståndsparagrafen
som
slutbetänkandet
SOU
behandlades
1994:139
frågan om omfattningen
främst i samband med vilken lagstiftningsrättigheter
av lagbestämda
för den kritik

modell

som ansågs bäst lämpad.
Kommittén
betonade
framförallt

innebörd

rättighetslagstiftningens

i form av förvaltningsbesvär.
Ett som
som ett krav på domstolsprövning
kommittén
ansåg erforderligt
förtydligande
gjordes i lagförslaget
när
biståndsrätten
utfonnades.
Förutsättningarna
för ekonomiskt
bistånd
preciserades.

När det gäller

övrigt

bistånd

klargjordes

insatser

som kunde komma ifråga under benämningen
De problem
till förvaltningsbesvär
som möjligheten

laglighetsprövning
socialtjänsten
ingående
Olika

i andra

med

fall

en begäran
socialtjänstkommittén
av
lösningar diskuterades

vilka

i lagtexten

annat bistånd.
i vissa fall och

medför

när en person vänder sig till
form av insats behandlades
någon
om
i delbetänkandet
SOU 1993:30.
för att undgå de problem

som kan föreligga att bedöma om en ansökan om insats gäller en insats grundad på
kommunens
allmänna skyldighetereller om det
laglighetsprövning
förvaltningsbesvär.
är fråga om en rätt till bistånd
Att utesluta den ena
eller den andra ansågs inte möjligt
i den
utan betydande inskränkningar
kommunala
eller en allvarlig försämring av den enskildes
självstyrelsen

rättigheter.
Kommittén

istället en handläggningsregel
som innebar att
från en enskild om en social tjänst skulle handläggas
om bistånd om den enskilde inte motsatte sig det eller

föreslog

en framställning
som en ansökan

bifölls på annan grund. Detta skulle dock inte gälla aninplacering
i bamomsorgskö
eller andra kommunala
turom
betraktades
ordningssystem
massärenden.
som
som

framställningen
sökningar

Kommittén

genomföras.

var inte enig om detta förslag
Istället infördes
från årsskiftet

och det kom heller
1997/1998

inte att

betydande

be-

i vad som tidigare utgjorde den enskildes individuella
rätmed möjlighet
till förvaltningsbesvär.
Bortsett från vissalag-

gränsningar
tigheter
bestämda

rättigheter

med möjlighet

till

förvaltningsbesvär

har kommu-

utforrnverksamheternas
nen fått en allt större frihet att bestämma
ningen. För den enskilde gäller att många kommunala
beslut endast kan
överklagas enligt kommunallagen.
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Rättssäkerhet

6.3.5

syftar till en större tydlighet.
att precisera rättighetsbegreppet
det gäller rättssäkerhet
mycket viktig. När en
är förutsebarheten
bestämmelse
utformad
minskar tydligbiståndsparagrafen
är vagt
som
Försöken

När

heten

i en
En oprecis rättighetsbestämmelse
mål på ett vagt men ändå ambitiöst
som anger övergripande
kan i sådaRätttighetsbegreppet
en fara för rättssäkerheten.

och även förutsebarheten.

lagstiftning
sätt innebär

eftersom den
uppfattas som en "skenrättighet"
na fall av allmänheten
Det innebär
inte kan utkrävas i den omfattning
som lagen förespeglar.
minskar.
att den enskildes tilltro till rättssystemet
Det har också hävdats

att den materiella

eftersom

socialtjänstlagen

den

rättssäkerheten

prioriteras

i

socialtjänstlagens

bättre

motsvarar
med en helhetssyn i det sociala arbetet.
rättssäkerhet
Materiel
anses nämligen innebära ett större tolkningsvilket i sig
lösningar
for att tillgodose
utrymme
mer individanpassade
för den enskilde. Det tradioch rättssäkerheten
minskar förutsebarheten
arbetsmodell

kravet på förutanses bättre tillgodose
sebarhet eftersom det utgår från att normerna
anger de förutsättningar
Tolkningsutrymmet
riktigt
avgörande.
för
uppfyllda
ska
är
ett
som
vara
då mindre.
Lagen 1993:387
om stöd och service till vissa funktionshindrade

tionella

LSS
mått

rättssäkerhetsbegreppet

inte förär ett exempel på hur staten genom tidigare lagstiftning
skyldighet
behov hos vissa grupper. Trots kommunens
tillgodose

behoven hos personer med fysiska
att tillgodose
funktionshinder
och
och psykiska
rätt till bistånd för enskilda för att nå
nödvändig.
ansågs en annan lagreglering
upp till skälig levnadsnivå
Bestämmelser
i LSS är därför mer detaljerade än de i socialtjänstlagen

enligt

socialtjänstlagen

därmed i högre utsträckning
och anger olika insatser. Den tillgodoser
kravet på rättssäkerhet
och förutsebarhet.
Å andra sidan kan
av socialtjänstlagens
en analys av rättssäkerheten
biståndsparagraf
göras utifrån karaktären
av de olika bestämmelserna

lagen.

I det fallet

hävdas

att biståndsparagrafen

i

är utformad
som en
intressen.
den enskildes

generalklausul
som enbart har att tillgodose
Även
kommer
är allmänt formulerat
om innehållet

den nödvändiga
preframförallt
och
myndigheterna
biståndsrätten
göras
att
av
av
ökar därmed förutsebaravgöranden.
Rättspraxis
domstolarnas

ciseringen

genom
heten och rättssäkerheten.
Men

uppstår

rättssäkerhetsproblem

och tillämpas
de målinriktade
de ekonomiska

tillsammans

när generalklausuler

ska tolkas

såsom
med en annan typ av lagbestämmelser
mål utan att beakta
vilka anger övergripande

normerna,
konsekvenserna.
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Likhet

inför lagen är också en del av rättssäkerheten.
Kommunens
att utforma biståndet efter vad den finner skäligt kan medföra
att den lagliga rätten till bistånd kommer att tillämpas olika i skilda delar av landet. Detta behöver inte vara en nackdel även om det ur ett
nationellt
måste förutsättas
perspektiv
ansökningar
att medborgarnas

möjlighet

om stöd ska behandlas på samma sätt i hela landet. Det går dock att
hävda att kravet på likhet inför lagen är uppfyllt
i den meningen
att
behovet av stöd tillgodoses
även om det sätt som det sker på varierar
över landet

beroende

sprungliga

socialtjänstlagen

ning

skulle

sätt i landet.

motverka

på lokala
risken

förutsättningar.

till den urI förarbetena
domstolsprövtill
rätten
att
angavs
på olika
av att lagen tolkas och tillämpas
dock

SOU 1999
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överväganden

och

förslag
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7

Försörjning

Enligt
och

direktiven

utredningen

ska sambanden

analyseras

utifrån

mellan

Socialbidraget

de olika

övergripande

delsom skett i samhället under 1990-talet. I utredningens
Ökade socialbidrag.
En studie om inkomster
och social-

förändringar
betänkande

bidrag

till

trygghetssystem

övriga

åren 1990 till

1996 SOU

1999:46,

berörs

dessa samband.

Den

slutsats

som kan dras utifrån denna studie är att behoven hos personer
in på arbetsmarknaden
och därmed inte heller
som inte alls kommit
omfattas
kopplade
försäkringarna
av de till arbetsmarknaden
- är
huvudförklaringen
till det ökade beroendet av socialbidrag.
har i allt större utsträckning
Socialtjänsten
måst inrikta sina insatser
mot att skapa förutsättningar
diskuteras
I detta kapitel

för den enskilde
bl.a.

möjliga

att få ett arbete.
vägar som leder

bort

från

beroendet

till
Ett förslag rör introduktionsersättning
av socialbidrag.
och andra skyddsbehövande.
flyktingar
Några andra förslag lämnas inte
Även
från
görs vissa bedömningar.
men däremot
om det till skillnad
vad som gäller vid konkreta förslag inte föreligger någon skyldighet
att
beräkna kostnadskonsekvenser
och
för
sådana
anvisa
finansiering
av

bedömningar
sekvensema.
kostnader.
däremot

har utredningen
gjort ett försök att beräkna kostnadskonDet kan redan här konstateras att det rör sig om betydande
Några förslag om finansiering
ges
av dessa bedömningar

inte.

7.1

Socialbidraget

Kostnaderna
1990-talets

jarder

under

1990-talet

för

fördubblades,
under
i reala termer,
Socialbidraget
År
sju år.
1997 kostade socialbidragen
drygt 12 milÖkade
SOU
1999:46
socialbidrag
I delbetänkandet

första

lcronor.

konstateras

det att andelen hushåll i befolkningen
som någon gång under året fått socialbidrag
ökade från 5,6 procent år 1990 till 7,8 procent
år 1996. Det allvarliga
beroendet av socialär dock att det långvariga

bidrag
hushåll

har ökat.

Under

den andel
samma period mer än fördubblades
hade
under
flera
år.
socialbidrag
början av
I
som
detta för 0,7 procent av samtliga hushåll i riket. Vid

i befolkningen

1990-talet

gällde
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1990-talets mitt gällde det 1,5 procent av hushållen. Enligt Socialstyrelsen stod år 1997 det långvariga
för 60 procent av
socialbidragstagandet
kostnaden för hela socialbidragssystemet.
för socialbidrag
Kostnaderna
i nuläget
svarar
utgifterna

för

Den huvudsakliga

är utvecklingen
detta sammanhang
varit viktig
färdsmodellen.
till

de

av

de kraftigt

på arbetsmarknaden.

totala
ökade

socialbidrags-

Men en faktor som i
i den svenska väl-

roll
är socialbidragets
svenska socialpolitiken

Den generella

kommunala

har den enskildes

arbetsmarknaden

det yttersta skyddsnätet.
låg arbetslöshet
har de
medverka

procent
till

förklaringen

kostnaderna

knytning

4

närmare

till

fungerar som
som grund. Socialbidraget
Så länge som Sverige haft en låg eller mycket

generella

att vi haft färre

fattiga

socialförsäkringssystemet
i Sverige

än i de flesta

kunnat
andra län-

der. Socialbidraget
har kunnat fungera som det yttersta skyddsnät det
avsågs vara.
I början av 1990-talet
kom arbetsmarknaden
att präglas av hög
arbetslöshet.
och unga människor
Nya invandrare
fick särskilt svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Detta faktum gjorde också att de inte
fick

från

ersättningar

enskilde

ringen

de försäkringar

vid arbetslöshet

eller

sjukdom.

till de ökade kostnaderna

som byggts till skydd
Detta är den viktigaste

för

den

förkla-

för socialbidrag.

En annan viktig förklaring
till de ökade socialbidragskostnadema
är
konsekvenserna
för vissa grupper
den
offentliga
sektorns
av
svaga
budgetsituation
till följd av problemen
i samhällsekonomin
i början av
1990-talet.

Det omfattande

kom att påverka alla
profil
fördelningspolitisk
en
innebar
hushåll
med
inkomst
korn
betala
högre
att
att
som
mer än hushåll med lägre inkomster.
De senare hade rimligen
svårare att klara de

medborgare

och

påfrestningar
sämra reglerna

brukaravgifterna,

fick

saneringsprogrammet

enligt

regeringen

innebar. Staten tvingades bl.a. försom budgetsaneringen
i socialförsäkringssystemet
och kommunerna
höjde bl.a.
särskilt

inom barnomsorgen.

Ytterligare

till utvecklingen
en förklaring
av socialbidragskostnadema är att skattepolitiken
lades om i början av 1990-talet. Detta innebar en växling
från direkt beskattning
Hushåll
till indirekt beskattning.
med mycket
direkta

låga inkomster

fick små fördelar
av den
av sänkningen
desto
nackdelar
den
indirekta
höjda
större
men
av
Exempelvis
för boendet kraftigt.
Detta
steg kostnaderna

beskattningen

beskattningen.

"120 000 barn berörs av långvarigt socialbidrag", VälfärdsBulletinen
Nr 2 1999.
2 Procentandelen bygger
överslagsberäkning
utredningen,
gjorts
inom
en
som
där kostnaderna for socialbidrag antagits vara 12 miljarder kronor och de totala
kommunala utgifterna antagits vara 300 miljarder kronor.
3 Prop. 1997/98:1 Finansplanen.
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medförde

grupper, t.ex. ensamstående
fick en än svårare situation.

att redan

låga inkomster,

Ökade

utsatta

socialbidrag

t.o.m.
Ökade

delbetänkandet

Av

föräldrar

med

1996
socialbidrag

SOU

1999:46

framgår

att

under lång tid. Det är
socialbidrag
ca 150 000 hushåll
också att 75 000 husfem
fler
år
1990.
framgår
gånger
Det
nära nog
än
försörjhåll vid mitten av 1990-talet hade socialbidrag
som permanent
år 1996

hade

under flera år. Det motsvarar ca 1,5 procent av alla hushåll i riket
början.
med 1990-talets
och är en ökning med ca 2,5 gånger jämfört
hushåll
bland
överrepresenterade
klart
Invandrare
och ungdomar
är
beroende av socialbidrag.
med långvarigt
En betydande andel av dessa

ning

liv.
kan anses ha levt ett marginaliserat
allmänt sett sjunframgår också att inkomsterna
delbetänkandet
I princip har alltså hela
kit i Sverige under första hälften av l990-talet.

hushåll
Av

har fått vidkännas

folkhushållet

försämringar.

år 1996

Efter

som gjorts inom ramen för denna utredning
Men det finns anledning
att ändå något beröra

studier

De

år 1996.

efter detta år.
År 1997 kostade
nor.
och innevarande
Under

dock

år har kostnaderna

fortsatt

att minska.
kontakter
tagits med kommunala

att belysa utvecklingen
till
faktorer
som bidrar

i syfte
vilka

kroca 12,4 miljarder
kronor
miljarder
11,4
ca

sammanlagt
år 1998 till

har bl.a.

utredningsarbetet

företrädare
klargöra

socialbidragen

minskade

Kostnaderna

stannar vid
utvecklingen

att söka
socialbidragskostnadema

efter
att

år 1996

för

sjunker.
En viktig

förklaring

arbetsmarknaden.
med

Enligt

förhållandevis

därför

inte längre

enligt

ändringarna

till

de sänkta

samstämmiga

goda förutsättningar
behöver

socialbidrag.

i socialtjänstlagen

kostnaderna

är den förbättrade

är det unga människor
som har fått arbete och som
möjligheter
Kommunernas
att,

uppgifter

1998, kräva

deltagande

i kompe-

tenshöjande
åtgärder kan också ha haft en viss inverkan. Denna möjligDet har
het kan ha minskat benägenhet hos vissa att söka socialbidrag.
kan gälla för studenter under sommaren.
att detta exempelvis
det har också framhållits
att många hushåll som under lång tid
arbetsmarknad
beroende
socialbidrag
även i den förbättrade
av

framförts
Men
varit

som nu råder

är fortsatt

beroende

av socialbidrag.

Särskilt

gäller

detta
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för gruppen

Vidare har många av de ungdomar
nya invandrare.
som
långvarigt
socialbidragsberoende
svårigheter
in på
att komma
arbetsmarknaden
och är hänvisade till socialbidrag
för sin försörjning.

varit

Sedan

den akuta

ekonomiska

krisen

de senaste åren genomfört

riksdag
förbättrat

höjda

försörjningssituationen

barnbidrag

ningen.

och

Sammantaget

högre

övervunnits

har regering

och

förändringar

i välfärdssystemet
som
Det handlar om
utsatta hushåll.
ersättningsnivåer
i arbetslöshetsersättför

är det många hushåll

som är långvarigt beroende
socialbidrag.
Först
dessa
inte
behöver socialbidrag
längre
när
torde
av
kostnaderna
kunna minska mera markant.

Marginaleffekter
Begreppet
individs

marginaleffekter

används

för att beskriva hur stor del av en
åt
till
skatt eller minskade bidrag. En
går
som
innebär t.ex. att hela den ökade inmarginaleffekt

ökade inkomster

hundraprocentig
komsten

går åt.

I den politiska

debatten

har de höga marginaleffektema

av skattehämmande
för
hushållens
som
intresse att öka sina inkomster.
Det ska löna sig att arbeta. Därför ska
det samlade systemet för skatter, bidrag och avgifter fungera så att en
ökad arbetsinsats lönar sig för den enskilde.
och bidragssystemet

uppmärksammats

Studier

under de senare åren visar att det är
som har genomförts
med låga inkomster
som drabbas av de högsta marginaleffekberor
Det
effekterna
på
tema.
bidrag läggs på
att
av inkomstberoende
effekterna
En låginkomsttagare
kan
av inkomstbeskattningen.
marhushåll

ginaleffekter

på över 70 procent, vilket är högre än de närmare 60 prokan drabbas av om han bor i en högcent som en höginkomsttagare
skattekommun.
För en familj som lever på socialbidrag,
hundär marginaleffekten
raprocentig
inte längre utgår. Det
upp till den nivå då socialbidrag
innebär att en familjeförsörjare
med många barn, som inte har arbete
och socialbidrag,
inte har några ekonomiska
incitament
till att bidra till

familjens

försörjning

genom arbete eftersom den ekonomiska
förrän inkomsterna
från arbete blir tämligen

den inte förbättras
Motsvarande

gäller

och socialbidrag.
inte någon
välfär

"

för ensamstående

föräldrar som har låg inkomst
inkomsten
av
genom ökad arbetstid ger
utdelning.
Snarare riskerar hushållets "egentliga

Förbättringar

ekonomisk
att

standar-

höga.

sänkas

då föräldern

måste

tillbringa

tid

utanför

är bättre

än soci-

mera

familjegemenskapen.
Andra

albidrag,

inkomstprövade
om än inte

bidrag,

idealiska,

t.ex. bostadsbidrag,

vad gäller

marginaleffekter.

Marginal-
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effekterna

skulle

sänkas för de familjer

för dessa fick inkomstberoende

de istället

att ändra i reglerna
minskar.

om

ett arbete som syftar
så att marginaleffektema

för närvarande

pågår

regeringskansliet

Inom
till

som idag har socialbidrag
bidrag.

för bidrag

till hushållen

och förmåga

Motivation

De allra flesta människor

vill

försörja

beMen ett långvarigt
motivation
den enskildes

sig själva.

riskerar att påverka
av socialbidrag
och förmåga att sträva efter egen försörjning
genom arbete. Om många
finns
det
risk för att det uppstår en
beroende
människor
långvarigt
är
av
särskild
Detta medför i sin tur risk för att det uppstår
bidragskultur.

roende

mellan

motsättningar

dem som betalar

skatt och dem som uppbär

soci-

albidrag.
enskildes

Den

motivation

för

att bryta

sitt

socialbidragsberoende

av de följdverkningar
som kan uppstå när
han eller hon tar ett arbete, utökar sin arbetstid eller börjar studera. Om
utbytet uteblir så står den enskilde kvar med enbart den
det ekonomiska
ansträngning
som arbete eller studier innebär. Det kan då bli lättare att
kan urholkas

eller helt brytas

och därmed går också
anpassa sig till ett liv utanför arbetsmarknaden
Förrnåförlorad.
effekten av deltagande i arbetslivet
den integrerande
färdigoch
minskar
också
kunskaper
de
egenförsörjning
till
om
gan
heter som den enskilde har inte utnyttjas.
Det är anmärkningsvärt
att så många barnfamiljer
Inom ramen för Socialstyrelsens
beroende av socialbidrag.

är långvarigt
s.k. Försörj-

konstateras att 120 000 bam år 1996 levde i familjer
som
beroende
socialbidrag.
Det
än
är
långvarigt
ett
en förmer
av
självförtroende
dåligt
får
barn
dubbling
sedan år 1990. Risken att dessa
kan
och ärver attityder
som hänger samman med ett bidragsberoende

ningsprojekt
hade

inte negligeras.

Utan

tillhörighet

finns en sociobl.a. SCBs inkomststatistik,
Övriga.
betecknas
Denna
grupp ökade från
grupp som
270 000 sådan hushåll år 1990, till 480 000 år 1996. Det innebär att
närmare en halv miljon hushåll inte kan ges någon av beteckningarna
I statistiska

sammanhang,

ekonomisk

arbetare,

tjänstemän,

företagare,

4 120 000 barn berörs av långvarigt

studerande

eller ålderspensionärer.

socialbidrag, VälfárdsBulletinen

Till

Nr 2 1999.
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utfallet
på mättekniska
en del beror det statistiska
speglar också en reell förändring i samhället.
Av delbetänkandet
SOU
om ökade socialbidrag

problem.
1999:46

att närmare vart tjugonde hushåll i gruppen Övriga
var
beroende av socialbidrag.
Mer än hälften av samtliga hushåll

varigt

Men

det

framgår

långvarigt
med lång-

år 1996 denna grupp Övriga".
av socialbidrag tillhörde
har inte närmare kunnat analysera gruppen "Övriga,
men

beroende

Utredningen
till

en del kan det röra
samhällets utkant.
finns

Dessutom
faller

mening

sig om

hushåll

en grupp

det en inte obetydlig
arbetsförmedlingen

sig i

grupp arbetslösa
som i viss
AF
och socialtjänsten.
Det

mellan"

är arbetslösa

som befinner

arbetssökande

De är
som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.
bedömer att de inte är förmen om arbetsförmedlingen

medlingsbara

får de ingen eller begränsad

service.

Det mesta talar för att antalet personer har ökat som av arbetsförbedömts
inte vara förmedlingsbara.
medlingen
Enligt en studie från
AMS

bedömde

arbetsfönnedlare

att 161 000 personer i april 1998 inte
Socialtjänsten
att få ut på arbetsmarknaden
var möjliga
anser å sin
sida ofta att samma personer står till arbetsmarknadens
och
förfogande
åtgärder. Förvisso
att de borde får tillgång till arbetrnarlcnadspolitiska
kan en del av dem ha sociala rehabiliteringsbehov,
men ofta är just anutbildning,
till
arbetsmarknaden
i form
knytningen
av praktik,
rehabiliteeller arbete
för
den
sociala
arbetsträning
förutsättning
- en
eller arbetsförmedringen. Många gånger anser vare sig socialtjänsten
att de har ansvaret för dessa personer.
fungerande samverkan mellan arbetsförmedlingen

lingen

I de fall

det finns

och socialtjänsten

en
så

ger det ofta goda resultat för den enskilde och har stor betydelse för att
minska det långvariga
beroendet
Detta framgår såväl
av socialbidrag.
studier
del
de
kontakter
utredningen
tagit
av
som
av som
som tagits
under utredningsarbetet.

7.2

Förutsättningar
av

för

att

minska

beroendet

socialbidrag

som lämnas och de bedömningar
som görs i det följande,
har en socialpolitisk
medlen begränsar
utgångspunkt.
De socialpolitiska
har socialpolitiska
mål. Socialpolisig inte till systern som uteslutande
Det förslag

tiken

är

sammanvägningen

eller

politikområden.

5 Arbetsmarknadsstyrelsen

Ura 1998: 1

samverkanseffektema

mellan

flera
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I det följande

politikområden.
tegrations-

berörs
Nännast

i andra
också system som har sin tyngdpunkt
arbetsmarlcnads-,
ingäller det utbildnings-,
Dessa politikområden

och bostadspolitiken.

och det är inte alltid

dessa överensstämmer

har sina syften

med socialpolitiska

mål där

spelat en viktig roll. Till sist måste naturligtvis
målen och målen inom
göras mellan de socialpolitiska
andra områden. Även om utredningen
strävat efter att i framställningen
har det inte vakonflikter
mellan olika politikområden
belysa viktigare

försörjningsfrågoma
avvägningar

har inte heller
avvägning.
Utredningen
att göra en fullödig
haft utrymme närmare belysa de områden som berörs.
ska
socialpolitiska
målsättningen
Den viktigaste
är att människor
kunna försörja sig själva genom arbete. I en skrift från Socialdeprete-

rit möjligt

i näringsdrar man också slutsatsen att en ökad sysselsättning
för en vidareutveckling
livet är en grundförutsättning
av den svenska
välfärden.
Därför har utredningen
strävat efter att belysa förändringar
för detta och som kan ge underlag för ett
som ökar förutsättningarna

mentet°

eventuellt

utredningsarbete.

framtida

nedan endast ett konkret förslag när det gäller åtgärder
för att minska beroendet av socialbidrag.
I kapitel
14 läggs också ett
till, i första hand, äldre invandrare.
I övrigt
förslag om försörjningsstöd
och
utredningsvilken
inriktning
framtida
bedömningar
ett
görs
om
Jag lämnar

beredningsarbete

bör ha.

avvägning mellan bedömningama
görs inte. Var och
dagens
situation.
Det finns uppenbakgrund
dem
ska
mot
av
en av
ses
bedömningama
mellan
del
bara kopplingar
av
men det har inte varit
en
möjligt
göra någon avvägatt inom ramen för detta utredningsuppdrag

Någon

ning

över

alternativ

också

betrakta

bedömningama
som en
dem
kan
också
ses som
av
för att uppnå samma eller åtminstone likartade effekter.

mellan

katalog

Olika

närmare

dem.

möjliga

reduktion

Man

kan

förändringar.

Vissa

av socialbidrag

som görs nedan innebär på kort sikt kostnadsökningar
1999:46
SOU
för staten. I delbetänkandet
om ökade socialbidrag
förändolika
till
illustrera
syftade
gjordes ett antal beräkningar
att
som
ringars träffsäkerhet.
De syftade med andra ord till att undersöka hur

De bedömningar

väl olika

skatte-

och bidragslösningar

endet av socialbidrag.
Generellt
sett visar beräkningarna
nativ

till

socialbidrag

6 Socialdeparetmentet

som ersätter

1997.

skulle

ersätta

eller

minska

bero-

att det knappast finns några alteroch inte ger ökade kostsocialbidrag
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alternativ

Varje

än den

kostnadsminskning

beräkningama
0

att kostnaderna
som minskade

i delbetänkandet

framgår

för alternativet

blir
innebär.

socialbidrag

större
Av

b1.a. följande:

Skattelättnader

har betydelse för att minska socialbidragsberoendet.
skatteintäkterna
skulle
än en tiondel av de minskade
skattesänkåtervinnas
i form av minskade
socialbidrag,
att
trots
arbetat med utformats
för att ge
ningar i den modell utredningen
Men

mindre

lättnader
0

medför

Alternativet

till dem med stor försörjningsbörda.
med ett utökat barnbidrag
till

ensamstående

0

att närmare 30 procent skulle återvinnas.
skulle
En höjning av bamdelen i bostadsbidraget

föräldrar

innebär

centig
0

leda till

en 33-pr0-

återvinning.

till studerande med barn skulle ge en
av studiemedlen
på ungefär en tredjedel.
till ungdomar och en beskattad
Alternativen
med höjda ersättningar
till flyktingar
skulle ge högre återvinning
introduktionsersättning
än
En höjning
återvinning

0

de tidigare

nämnda.

Utredningen

återkommer

till

i kapitel

15.

och finansiering

Socialbidrag
Tillväxten

den

övergripande

kostnader

av b1.a. en stark
är god och väntas
på den öppna arbetslösheten

inhemsk
så förbli

de närmaste

dock

om

och arbetsmarknad

i den svenska ekonomin
är nu god till
Även
efterfrågan.
sysselsättningstillväxten

blir

frågan

mindre

under de närmaste

åren. Men

beroende

effekten

på att utbudet

följd

av arbetskraft

väntas

öka

åren.

ska
den öppna arbetslösheten
till fyra procent
att halvera
arbetsb1.a. uppnås genom en mer tillväxtorienterad
regeringen
hömstenar
marlcnadspolitik.
Viktiga
i en sådan politik
är en ökad
arbetsmarknadsutbildning
tyngdpunkt
yrkesinriktad
på platsförrnedling,
Målet

enligt

och kompetensutveckling
förbättra

balansen

Därigenom

för anställda.
mellan

motverkas

utbud

tendenser

är att dessa åtgärder ska
efterfrågan
av arbetskraft.
och
och flaskhalsar
löneglidning
Tanken

och

till

förbättras.
att minska arbetslösheten
Arbetsförmedlingen
har till uppgift att matcha samman de arbetslösa
med de kompetenskrav
som ställs. En tydlig tendens under de senaste

möjligheterna

decennierna

är att
sektorn

strukturomvandlingen

inom

näringslivet

och

den

med kompehar skapat en efterfrågan
på arbetskraft
inte kan uppfylla. Det är känt
tens som en stor del av de arbetssökandes
från tidigare konjunkturuppgångar
att många arbeten inte finns kvar på

offentliga

i
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arbetsmarknaden

eftersom

effektiviseringar.

Enligt

hushåll

företagen

genomfört

delbetänkandet

SOU

rationaliseringar
1999:46

och
antalet

sjönk

med låg utbildning

1990 och
Genom

1996,

och som arbetade heltid kraftigt mellan åren
från drygt 750 000 hushåll till drygt 330 000 hushåll.

satsningen

på vuxenutbildning
inom det s.k. kunskapslyftet
satpå att stärka de lågutbildades
ställning.
och arbetslivserfarenhet
har fått allt större betydelse i

sar statsmakterna
Då utbildning
konkurrensen

Arbetsförmedlingens
om lediga platser riktas rimligen
i första hand mot den grupp av arbetslösa som bedöms vara
förmedlingsbar.
till arbetsmarknadspolitiken
När resurserna
krymper

insatser
kan

öka

för

prioriteringsproblemet
ska

medlingama

dels

förse

stärka de långtidsarbetslösa

Arbetsför-

arbetsförmedlingarna.

arbetsmarknaden

med

så att de kan bli intressanta

arbetskraft

dels

på arbetsmark-

naden.
Frågan om det rådande arbetsmarknadsläget
och den aktuella
arkan förväntas påverka kostnaderna
för socialbetsmarknadspolitiken

bidrag

blir

i detta läge viktig.
studier

I två

från

och arbetslöshet

bidragskostnader
respektive

Gällivare

kommunerna

SoFoMitt
och Kiruna

analyseras

sambanden

i kommunerna
under mitten

Sundsvall

och Umeå

av 1990-talet7. I alla fyra
mellan socialbidragskost-

det ett negativt samband
arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska

finns

nader och andelen

social-

mellan

åtgärder.

Kost-

ökar i takt med att andelen arbetslösa i åtgärder minskar och
har en minskad andel arbetslösa i åtvice versa. I samtliga kommuner
med ett minskat utbud av sysselsättningsåtgärder
gärder varit synonymt

naderna

vid en given arbetslöshetsnivå.
tanke på det begränsade urvalet och den begränsande

för arbetslösa
Med

tidsrym-

måste man vara försiktig med att dra slutsatser om hur
på nationell nivå. Studierna ger ändå en fingervisning
ut
ser
det
finns
risk
för att socialbidragsbehovet
ökar när de konjunkatt
om
turanknutna
arbetsmarknadsinsatserna
skärs ner. Frågan är då om soci-

den i studierna
sambandet

albidragsbehovet
Enligt

väntas

utredningens

sjunker kraftigt
om arbetslösheten
Att arbetslösär detta inte självklart.
hittar komhelt resultatet av att arbetsgivarna
minska

bedömning

heten minskar

är kanske
arbetskraft.
I så fall

skulle de arbetslösa längst ifrån arbetsmarkpetent
naden inte alls gynnas av det förbättrade arbetsmarknadsläget.
Enligt
utredningens
kan man inte bortse från arbetsbedömning
marknadens
efterfrågesida
när det gäller att komma till rätta med det
faktum att personer långt ifrån arbetsmarknaden
tenderar att fastna i

socialbidragsberoende.
att på något

Den fråga som aktualiseras är om det är möjligt
arbetsgivare att efterfråga den faktiska kom-

sätt stimulera

7 Edholm 1999.
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förfogande.
Det måste tillskapas
petens som står till arbetsmarknadens
arbeten där kvalifikationskraven
lägre.
rimligt
Det
inte
är
är
att tro att
balansen på arbetsmarknaden
förbättras
enbart genom att höja kompesom står längst ifrån arbetsmarknaetc.
utbudssida
Det räcker inte med att angripa arbetsmarknadens
om
Det finns behov av vissa samman vill minska socialbidragsberoendet.
hos de personer
tensen förbättras
den, genom arbetsmarknadsutbildning

ordnade
bl.a.

insatser

utvecklingen

efterfrågemot arbetsmarknadens
inom den privata tjänstesektom

och utbudssidor,

där

kan spela en viktig

roll.

7.3

Flyktingar

Mitt

i stället

duktionsersättning

Idag

för bl.a.

svenskundervisning
och vissa

andra

i det
flyktingar
för att introducera
kostnader
ska ersätta kommunernas
under introoch flyktingens
försörjning

merkostnader

ska alltså

Statsbidraget
kostnader

kommunens

under

Statsbidraget

samhället.

gandet.

flyktingmottagandet

statsbidrag

får kommunerna

svenska
duktionen

för socialbidrag

av det kommunala
introduktion.

som omfattas
den tid de genomgår
andra

att betala ut introoch
skyddsbehövande
till

ska ha skyldighet

Kommunerna

förslag:

utöver

för flyktingamas

som följer av flyktingmottafinansiera
själva verksamheten

försörjning.

som ett socialbidrag.
invandrare
olyckligt
att nyanlända

Inte

sällan

hand-

läggs försörjningsstödet
är djupt
svenska samhället
Det

eget ansvar
invandrarna

socialbidrag
samhället.

och

introduceras

i det

på detta sätt. Istället för att lära känna en kultur där
de nyanlända
värderas,
kommer
egen försörjning

lång tid tvingas vara beroende
att under en relativt
av
för sin försörjning.
Det är ingen bra väg in i det svenska
försörjning,
Socialbidragen
är inte avsedda för långvarig

utan har vuxit
situation.

fram

som en väg att stödja människor

i en tillfälligt

utsatt

har valt
statsmakterna
Ett av problemen
är den ñnansieringslösning
kan välja att
för det kommunala
där kommunerna
flyktingmottagandet
etableringsfas
betala ut socialbidrag
under flyktingens
i Sverige. I de
kommunerna
väljer socialbidrag
år grundproblemet
att flyktingen
öka
inkomster.
princip
inte ges några incitament
sina
I
är marginaatt
leffektema
hundraprocentiga
på alla inkomster
upp till socialbidragsnivån. Budskapet från det svenska samhället till den nyanlände invandraÄven
om rätten till socialbidrag
ren är att det inte lönar sig att arbeta.
fall

la

l
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Försörjning

bygger
finns

på att den enskilde efter fönnåga ska bidra till sin försörjning,
koppling mellan arbetsinsats och bidrag.

inte någon direkt

Enligt en särskild
introduktionsersättning
duktion.

Denna

tionsersättning
av kommunerna
Jag föreslår

har kommunerna

lagstiftning
till

flyktingar

att lämna
introgenomgår

möjlighet

mottagna
som
är reglerad i lagen 1992: 1068
för flyktingar
och vissa andra utlänningar.

möjlighet
utnyttjar

om introdukEn minoritet

denna möjlighet.

ska ha skyldighet
att ge introduktionatt kommunerna
introduktion.
En
till
invandrare
nyanlända
sersättning
som genomgår
så att
introduktionsersättning
av detta slag ska påverka handläggningen

utan en ersättning
att det inte är fråga om socialbidrag
deltagande i ett introduktionprogram.
Närmast gäller det den ovan
Förslaget ställer krav på lagändringar.
för flyktingar
nämnda
lagen 1992:1068
om introduktionsersättning
det blir

tydligt

för ett aktivt

till kommunen
Lagen ger idag möjlighet
andra utlänningar.
till
andra
invandrare
också
introduktionsersättning
än flyktingar.
att ge
till
därmed
längre
den
sträcker sig
Möjligheten
än
grupp för vilken utDet har inte varit möjligt
vill införa obligatoriet.
redningen
att inom
och vissa

ramen

Större

arbeta fram ett förslag till ny lagstiftning.

för utredningen

förändringar

av flyktingars

skäl att överväga
till
introduktionsersättning

Det finns

försörjning

att på längre sikt införa en statlig, beskattad
uppehållstillflyktingar
som fått permanent

En
för introduktion.
och som tagits emot i en kommun
och inte
skulle kunna lämnas under en tvåårsperiod
sådan ersättning
till ersättErsättningen bör inte kvalificera
prövas mot andra inkomster.
och inte heller kunna utgöra
ningar enligt socialförsälcringssystemet
stånd i Sverige

kvalifikationstid
En

statlig,

för arbetslöshetsersättning.

introduktionsersättning

beskattad

skulle

dels

göra

det

inte är ett socialt bidrag
Det faktum att erbidragskultur.
av en
med andra insamordningen
sättningen
är beskattad skulle underlätta
och hushåll.
till individer
komster,
men även andra transfereringar
innehåller
med andra inkomster
Samordningen
även ett pedagogiskt
under
att försörjningen
utvecklandet
och dels motveka

tydligt

introduktionen

moment, då det bidra till förståelsen av hur det svenska samhället funav detta slag skulle kort sagt vara ett
gerar. En introduktionsersättning
försörjning.
steg mot nonnalisering
av flyktinghushållens
kunna
avtrappas.
ovan skulle
är av introduktionsatt bidraget
förväntas svara
karaktär och att förväntningen
är att den som invandrat
för sin försörjning
efter introduktionen.
En

Därmed

introduktionsersättning
skulle

det bli

SocialtjänstdelA
7 19-1630

enligt

än tydligare
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Utredningen

har inte analyserat vad som skulle kunna vara en lämplig nivå på en beskattad introduktionsersättning.
I delbetänkandet
SOU
1999:46 redovisas
simuleringar
ersättning
på
5
000
respektive
av en
6 OOOkronor per månad. Dessa resulterade i stora minskningar
i social-

bidraget

inte att socialbidragen
helt ersattes. En nivå
men de medförde
på mellan 5 och 6 OOO kronor räcker alltså inte för att helt ersätta det
nuvarande socialbidraget.
Att en introduktionsersättning
på ovanstående nivåer visar sig otillantyder att statens kostnader
för bidraget
skulle bli orimligt
höga om bidragets generella nivå höjdes kraftigt
i förhållande
till de
beräknade
nivåerna.
De kvarstående
socialbidragsbehoven
beror hu-

räckliga

vudsakligen

på att familjer

introduktionsersättning

med barn har högre

skulle

någon form

av behovsprövat
En låg nivå på bidraget ställer

tion.

den enskilde

Ett möjligt

val är att söka komplettera
vara en del av den kommunala

bör dessutom

för den enskilde

möjligt

rande inkomster.

att snabbt

Kompletteringar

för en del hushåll.
Enligt nämnda

beräkningar

socialbidrag

skulle
ge. En möjlighet
tillägg ingå i ersättningen.

finna

än vad en
då vara att låta

flyktingen
i en valsituamed andra inkomster.
Det

introduktionen

aktiviteter

med socialbidrag

att göra det

som ger komplettekan bli nödvändiga

skulle

närmare två tredjedelar
av statens
socialbidrag
och nuvarande
av minskade
introduktionsersättning.
Sannolikt
skulle en än större andel av statens
kostnader
växlas bort om systemet faktiskt infördes och tydligt
styrde
De simuleringar
mot den önskade målgruppen.
som gjorts har sannolikt
kostnader

växlas

underskattat

bort

i form

växlingseffekten.

Den invandrarpolitiska

kommittén
föreslog i sitt slutbetänkande
att
beskattad
statlig,
likhet
introduktionsersättning
i
en
med den som beskrivs här. Den fortsatta beredningen
av förslaget, som
utmynnade
i propositionen
1997/98:16
visade på problem
som gjorde
avstod från att föreslå en sådan ersättning.
att regeringen
Det kanske
det skulle

införas

problemet

handlade
mellan ansvaret för förom åtskillnaden
och ansvaret för introduktionsverksamheten.
Det handlade
med andra ord om kommunernas
incitament
att bedriva
en effektiv
introduktionsverksamhet.
största

sörjningen

En betydande

del av det långvariga beroendet av socialbidrag
går till
inte
har
lyckats
etablera
sig
arbetsmarknapå
som
den efter introduktionen.
Det beskattade bidrag som föreslås ovan förföre detta flyktingar

ändrar

riktning

inte

situationen

som

8 SOU 1996:55.

skisserats

för

dessa.

ovan

bidra

Dänned
till

torde en förändring
flyktingar
att framtida

i den
får en
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och därmed

start i Sverige

bättre

en bättre

långsiktig

möjlighet

att för-

sörja sig själva.

och

Transfereringar

7.4

bamomsorgsavgifter

0

ett minskat
studiefinansiering,

0

lägsta

beroende

leda till

ersättningsnivå

skulle

i vissa transfereringar

Förändringar

bedömning:

Min

av socialbidrag.

vid

deltagande

kunna

gäller det:

Närmast

i arbetsmarknadspolitiska

åtgärder,
lönesubventioner,
och

bostadsbidraget

bamomsorgsavgifter.

Studieñnansiering

7.4.1

till studerande med barn, genom ökade
av studiemedlen
skulle minska beroendet av socialbidrag,
högre
eller
lånemöjligheter
En höjning

bidrag.
att studenter fått socigäller det ett
under 1990-talet.
Närmast
i ökad utsträckning
belångvarigt
även
beroende under sommarmånaderna
men

Kartläggningar
albidrag
kortvarigt

under

utredningsarbetet

visar

roende.
Det
1999:46
lång

tid.

Ökade socialbidrag
SOU
av delbetänkandet
under
att allt fler studerande under 1990-talet fått socialbidrag
under 8
socialbidrag
År 1990 hade 3 600 studerandehushåll

framgår

också

eller mer. År 1996 var de så många som 26 700. Uppgifterna
gäller såväl studerande utan som med barn.
pubAntalet studenter med barn har ökat under 1990-talet. Enligt
antalet
har
ifrån
SCB
fått
utredningen
statistikuppgifter
licerade
som

månader

studenthushåll

med

barn

ökat

från

knappt

30 000

år

1990

till

över

att anta att antalet
är det därför rimligt
60 000 år 1996. Sammantaget
fler under 1990blivit väsentligt
barn som lever i studerandefamiljer
talet.
för studerande
saknas möjligheter
I dagens studiemedelssystemet
med barn att få utökade studiemedel
genom lån eller bidrag. Detta är en
ställer på den
stor brist med tanke på de ökade krav kunskapssamhället
med flera utbildningsperioder
enskilde.
Det blir också allt vanligare
under livet. Det bör innebära att det blir allt vanligare att de studerande
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har barn under

studietiden.

inte kan finna

andra

höva komplettera

7.4.2

fonner

Det är inte rimligt
att familjeförsörjare
som
för försörjning
under studietiden
ska be-

studiemedlen

Lägsta

med socialbidrag.

vid

ersättning

arbetsmarknadspolitiska

åtgärder

En höjning
av de lägsta ersättningsnivåema
marknadspolitiska
åtgärder skulle påtagligt

långvariga

i

deltagande

vid

deltagande

bidra

till

i arbets-

att minska

det

socialbidragsberoendet.

För att klara omfattande
arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna i sammed den höga arbetslösheten
i början av nittiotalet
förändrades

band

ersättningama

till

deltagare

i många

beredskapslön

till

ersättning

på den nivå

fall.

löshetsersättning
ger rätt till.
År 1997 sänktes också den lägsta

från

har gått

Utvecklingen
som arbetslöshet

med arbets-

i arper dag. Den
beräknade besparingen
på strax över 600 miljoner
kronor år 1997 var
motiv
för sänkningen.
Ett annat motiv
ett viktigt
var att utbildningsbidraget
till dem som inte har rätt till arbetslöshetsersättning
inte
från tidigare

betsmarknadsutbildning

skulle
det

överstiga

reguljära

lägre

nivån

ersättningen

nytillträdande

på det studiebidrag

utbildningsväsendet.
också

Efter

studiebidraget.

på arbetsmarknaden

för deltagare

ersättningen

240 till

103 kronor

som lämnas
skatteavdrag

Sänkningen

såsom ungdomar

vid studier

inom

den
motsvarar
har främst berört

och invandrare.

De försök

så att inte studier
som gjorts för att anpassa ersättningama
har faktiskt tvingat många att söka
som ett dåligt alternativ
socialbidrag.
Det torde vara ineffektivt
och en dålig användning
av offentliga resurser att välja nivåer i försörjningssystemet
så att regelmässigt flera delar av den offentliga
blandas in vid handläggförvaltningen
ska framstå

försörjning
av den enskildes
kompetenshöj
ande verksamhet.

ning

I årets

vårproposition

i samband

föreslog

med studier

eller

annan

anställatt ett förstärkt
ningsstöd ska ges. Det innebär att lönekostnaden
kraftigt sänks för dem
arbetslösa
sedan
varit
tre år antingen
som anställer
personer
som
arbetslösa
Av
domar
har flera

i arbetsmarknadspolitiska
SOU

1999:46

framgår

kommit

hushållen
naden,

eller deltagit

delbetänkandet

regeringen

åtgärder.
och ungatt invandrare
bland
som andelsmässigt

att öka såväl antalsmässigt
med långvarigt
beroende av socialbidrag.

förklaringar.

som ledde
l990-talet.

till

Den viktigaste
att andelen

är förändringarna

arbetslösa

Denna

utveckling

på arbetsmark-

ökade kraftigt

i början

av

F örsörjning
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Strukturen

sig får de största

etablera

har gjort att de som står i begrepp att
på arbetskraft
svårigheterna
när efterfrågan

på arbetsmarknaden

även om det kan konstateras att det nu går allt bättre för unga
på dessa personers försörjLösningar
på arbetsmarknaden.
människor
med arbetslinbör vara så utformade
ningsproblem
att de är förenliga
del av utbildningsmåste dessa arbetslösa
försörjning
jen. Förutom
minskar,

och arbetsmarknadspolitiska

lösningar

När det gäller
arbete

inom

satsningar.

på bl.a. försörjningsproblemen

Protokoll

regeringskansliet

pågår det ett

3 vid regeringssammanträde

förslag till åtgärdssystem för pergrund av svårigheter att etablera
på
socialbidragsberoende
soner som är
därför från att lämna några
avstår
Utredningen
sig på arbetsmarknaden.
1999-04-08.

Detta

ska leda fram till

på detta område.
för deltagare i fem akti6:1 och 6:2 visas ersättningsnivåer
Skillnaden
i erfrån Försäkringskassan.
viteter med utbildningsbidrag
arbetslöshettill
med
mellan
rätt
betydande
sättningsnivå
är
personer
103
eller
har giundbelopp
och personer
sersättning
som antingen
sistnämnda
för den
gruppen
kr/dag. Skälet till att snittersättningsnivån
förslag

konkreta

I figur

socialbidragsnormen

ligger

under

många

deltagare

därmed
Det

i

samtliga

idealiska

lösningar

dock den samlade
ersättningar

aktiviteter

år

att

vid

gör
som här noterats. Utredningen
att en höjning av de lägsta nivåerna för
så att
åtgärderi arbetsmarknadspolitiska
minssocialbidrag
med
till komplettering

på de problem
bedömningen

deltagande

av och incitamenten
bör ha hög prioritet.
kar eller försvinner
behovet

fem

och
sig för gnindbeloppet
inte har lyckats kvalificera
kr/dag.
103
den
nivån
lägsta
hamnat
automatiskt
förändringar
att genomföra
som innebär
är knappast möjligt
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6:1 och 6:2

Nettoersättning
till

månad

januari

1999

i aktiviteter

deltagare

med
från

utbildningsbidrag
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Tabell

Snittersättningsnivåer

6.1

netto för utbildningsbidrag.

Jan. 1999.
Inkomstrelaterad
ersättning från A-kassor

Grundbelopp + de
med 103 kr/dag

Datortek

68 75

1819

AMI

6631

1767

API

6848

1 782

Starta Ege

7133

1843

6964

1931

Upphandlad

A-utbildning

Källa. AMS. Egna beräkningar.

Tabell

Antal

6.2

personer

med utbildningsbidrag.

Jan. 1999.

Inkomstrelaterad

Grundbelopp

ersättning från A-kassor

I 03 kr/dag

+ de med

1 750

Datortek

63 60

AMI

4635

1557

8746

3349

API
Starta Eget

10984

1236

UpphandIadA-utbildning

28854

6870

Källa. AMS.
kan upplevas som
former av försörjning,
eller liknande
försörjning.
studier
knapp
eller
arbete
alternativ
bra
när
ett
ger
fått signaler om viss tenhar vid sina kommunkontakter
Utredningen
sysselsättningsprokommunala
deltagande
i
dens till att unga anser att
Socialbidrag,

till studier med studiemedel,
säri förhållande
är ett bra alternativ,
ifråga har en svag tilltro till sin egen förmåga att
skilt om ungdomen
klara av studier. Om man deltar i ett kommunalt
program är det möjligt
socialbidrag.
via
försörjning
att få kompletterande
När detta är sagt finns det ändå skäl att sätta in sådana kortsiktiga

jekt

vad valet
nämligen
i ett större sammanhang,
resonemang
framtidsgoda
ha
tycks
enskilde.
den
För
för
den
som
om
framförhållanden,
sociala
eller
goda
betyg
utsikter genom t.ex. goda
sannolikt
utbildningsväsendet
står studier i det ordinarie
som ett väekonomiska

kan handla

sentligt
aktivitet,

anordnad kompetenshöjande
än en kommunalt
ekonomiska
villkoren
de
t.o.m. skulle vara bättre i
även om

bättre

alternativ

9 Inom ramen för arbetet i utredningen genomfördes under våren 1999 ett antal
dialogträffar med tjänstemän inom socialtjänsten i regionerna Stockholm,
Göteborg och Skåne. Därutöver har det gjorts ett antal studiebesök.
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det senare alternativet.
Men de ekonomiska
skillnaderna
mellan de alternativa vägama bör inte vara iögonenfallande
stora.
Det är också ett problem
att ungdomar
som deltar i utvecklingsgarantin
och är födda samma år kan få olika ersättning
beroende på
bestämmelserna
för grundbelopp
i arbetslöshetsförsäkringen.
I rege-

ringskansliet

pågår det en översyn

7.4.3

av dessa regler.

Bostadsbidrag

Den

skatterefonn
i början på 1990-talet
förde
som genomfördes
del
skattebördan
från
inkomstskatten
till
boendet
via
den
en
av
rekta beskattningen.
Samtidigt
minskade
räntebidragen.
Senare
1990-talet
försämrades
också bostadsbidraget.
Sammantaget
har

förändringar

medfört

låga inkomster

höjda

boendekostnader.

har dessa förändringarna

För

ökat risken

barnfamiljer

över
indiunder
dessa
med

för socialbidrags-

beroende.

Familjer
empelvis

socialbidrag
1990.
Även

med barn har en hög utnyttjandegrad
Exav socialbidrag.
56 procent av hushållen
med ensamstående
föräldrar
någon gång under år 1996.
Det är en ökning sedan år

hade

ensamstående

föräldrar

med inkomster
över socialbidragsÅr 1996 hade
normen hade ett högt utnyttjande
av socialbidrag.
mer än
vart tionde sådant hushåll socialbidrag
någon gång under året.
Av de hushåll som hade socialbidrag
under lång tid år 1996 var 41
barnfamiljer.
det
gäller
När
flerårigt
beroende av socialbidrag
procent
framgår det att 38 procent av hushållen var barnfamiljer.
Försörjningssituationen

Enligt

för

många

utredningens

barnfamiljer

bedömning

stadsbidraget
Den

har

försämrats

under

i boen höjning av bamdelen
effekt på socialbidragskostnaderna.

ha en relativt
stor
simulering
om sambandet mellan

och
socialbidrag
i delbetänkandet
SOU 1999:46 stödjer
som redovisas
derna för att höja bamdelen
i bostadsbidraget
med 300
skulle till mer än en tredjedel
återvinnas
genom sänkta
kostnader.

° Ökade socialbidrag

SOU

1999:46.

l990-talet.

skulle

bostadsbidrag
detta.

Kostna-

kr per månad
socialbidrags-
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Bamomsorgsavgifter

7.4.4

en bit in på 1990höjt avgifternas andel
genomsnittligt
talet har medfört att kommunerna
från
cirka 10 procent till
för
barnomsorgen
kostnaderna
de
samlade
av
på litet
cirka 15 procent. Det har påverkat hushåll med låga inkomster
olika
komutformats
i
har
olika sätt beroende på hur avgiftssystemet

besvärliga

Den

muner.
Effekterna

har varit
försvunnit,

i kommuner
som valt att införa
har marginaFör höginkomsttagama
upp till
som de blivit extremt höga-

mest dramatiska

höga enhetstaxor.

förhållandevis
leffekterna

situationen

kommunalekonomiska

samtidigt

där bamomOckså i de kommuner
för låginkomsttagare.
inkomster
mycket
låga
hushåll
med
utan
för
ned
inte
satts
sorgstaxan
blivit
100
marginaleffekten
har
Socialbidraget
till
förhållandet
prövats i
100 procent-

procent.

riktlinjer
tillämpar
att vissa kommuner
som
för att få en nedsatt avgift för barnomsorg,
Så visar
för att kunna betala bamomsorgsavgiften.
beviljas
två
Stockholm
stadsdel
i
procent av de samatt ca
t.ex. statistik från en
under en månad år 1998 förorsakades
för socialbidrag
lade kostnaderna
Utredningen

innebär

har erfarit

att hushåll,
socialbidrag

i stället

av avgifter för barnomsorgen.
att föräldrar
Det är otillfredsställande
barnomsorg.
för
att kunna betala avgift

ska behöva

Tidigare

få socialbidrag

rekommenderade

för
So-

att sätta ner avgifterna i de fall föräldär numera en del av utbildrarna hade låg inkomst. Men barnomsorgen
och därför
är Skolverket
statens förvaltande
ningspolitiken
numera
längre är en del
inte
barnomsorgen
resultat
Som ett
myndighet.
av att

cialstyrelsen

också kommunerna

finns det heller inget lagstöd for att ge ut en rekomav socialtjänsten,
mendation
av det slag som Socialstyrelsen tidigare gjorde.
bamomstuderar nu Skolverket
Genom en enkät till kommunerna
Man frågar om bl.a. om i vilken mån och i så fall på
sorgsavgiftema.
vilket

sätt föräldrar

kan få nedsatt

avgift

vid låg inkomst.

I vilken

mån

via social-

eller indirekt nedsättning
det är fråga om direkt nedsättning
bidrag frågar man också. Resultatet av studien kommer att presenteras
under hösten 1999.
regeringen
förutskickade
att en s.k. maxiI årets vårpropositionen
mitaxerefonn
stegvis ska genomföras. För hushåll med två inkomsttatill följd av
gare torde därmed marginaleffektema
framhålla
vill
utredningen
försvinna.
Men
att
tema
avgifter
sänkta
finns ett behov av
bidragssynpunkt
Därför är det viktigt
att förslaget om maximitaxa
väger

in marginaleffektema

inkomster.

för

hushåll

med

bamomsorgsavgifdet också ur socialför barnomsorgen.
utformas

så att det

låga, och mycket

låga,

-
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7.4.5

Behov

lönesubventioner

av

Lönesubventioner

skulle
inträdet på arbetsmarknaden
som underlättar
kunna minska det långvariga
utredningens
bedömning
påtagligt

enligt

socialbidragsberoendet.
ökar

Idag
nedsatt

lönebidragsanställningar

på den ordinarie

ställning
ställer

med

personer

miskt

med

För
nedsatt

arbetsfönnâga.

arbetshandikappade,

kan kompenseras

arbetsförmåga

Under

för anställda

anställning

fall

arbetsmarknaden.

nedsatt

lönebidrag.

genom
också lämnas

för personer med
att få anEn arbetsgivare
som an-

möjligheterna

och i vissa

arbetsförmåga,

vissa

kan

förutsättningar

som är arbetshandikappade.
lönebidrag
gäller i första hand
delbetänkandet

Enligt

Aktivt

ekono-

lönebidrag
indikationen

lönebidrag

SOU

var under perioden år 1990 till år
den vanligaste
orsaken till att personer anställdes
1996 rörelsehinder
Därefter kom övriga somatiskt relaterade arbetshandimed lönebidrag.
1997:5

kapp,

från

LOSAM-utredningen

allergier,

exempelvis

diabetes

Därefter

och tarmfunktionema.

och sjukdom

kom personer

eller

skada

med psykiska

i magarbetshan-

dikapp.
Enligt
olika

samma delbetänkande
koder för arbetshandikapp:
kärl-

Hjärt-,

använder

Arbetsmarknadsverket

åtta

och eller lungsjukdom

Hörselskada/dövhet

Synskada
Rörelsehinder

Övriga somatiskt
Psykiska

relaterade

arbetshandikapp

arbetshandikapp

Intellektuellt

arbetshandikapp

Socialmedicinskt

arbetshandikapp.

var drygt 50 000 personer under våren 1999 ansedan år 1997, då knappt
lönebidrag.
Det är en ökning
Även
har antalet
45 000 personer berördes.
tidigare under 1990-talet
anställda med lönebidrag
legat strax under 45 000. Antalet har alltså

Enligt

AMSstatistik

ställda

med

ökat under
Men

de senaste åren.
ökning har inte inrymt

denna

socialbidragsberoende.

den grupp som varit långvarigt
De har inte kunnat etablera sig på arbetsmark-

naden

eller har nedsatt arbetsäven om de inte är arbetshandikappade
Det är personer som ofta under lång tid har saknat arbete.
handlar bl.a. om
Denna grupp har ökat under 1990-talet.
svårigheterna

förmåga.

har försvunnit
till följd av strukturomvandoch att kraven på kompetens ökar i arbetslivet.
har t.ex. ökade kompetenslcrav
i svenska språket bidra-

att många arbetstillfällen
lingen inom näringslivet
För invandrare

SOU 1999:97

Försörjning

git till att de har haft svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Attityder
hos arbetsgivare
och oförmågan
att se den kompetens
också
människor
har, oberoende
och
påverkar
härkomst
accent,
av
människors
inom

nering
har

att få arbete,

möjligheter

liksom

olika

arbetslivet.

Men gruppen inrymmer
på arbetsmarknaden
av sociala

svårigheter

former

av diskrimi-

också
och

personer som
socialmedicinska

skäl.
Vid

de kommunbesök

tjänsten

påtalat

beroende

utredningen

gjort

med att etablera

problemet

på arbetsmarknaden.

har företrädarna

socialbidrags-

de långvarigt

de fackliga

Också

för social-

organisationerna

har

att de allt oftare kommer i kontakt med personer ur denna grupp.
Någon statistik över hur många dessa personer är finns inte, efterhandikapp
utan ofta har ett antal
som de nästan aldrig har ett tydligt

påtalat

och problem, vilket gör att de inte passar in i någon
handikapp
de
använder i sin statistik for att redovisa arbetskoder
AMS
av
som
till förtidspensionering
handikapp.
Genom att möjligheterna
av arbetsökat
har trycket
skäl upphört
på socialtjänsten
marknadspolitiska
mindre

liksom
krav

för dessa personer.
har gjorts

socialbidragsberoendet

Eftersom

strukturrationaliseringar

och effektivitet

på kompetens

en uppenbar risk att denna
vid en konjunkturuppgång.

det finns
nellt

och

det

ställs

högre

i arbetslivet
grupp

att
anser utredningen
inte minskar mer än magi-

att dessa mänanser att det är högst otillfredsställande
och
myndigheternas
få
stöd
hamnar
mellan
att
ett svagt
stolar på grund av att det saknas kunskap och statistik. Denna grupp bör

Utredningen

niskor

riskerar

för vidare

bli föremål

studier.

bedömning
att
att det till en del är möjligt
är utredningens
får
komma till rätta med dessa delvis nya problem genom att människor
i
delta i arbetslivet.
Det är t.ex. sannolikt
att en persons kunskaper
svenska i högre grad stimuleras
om han eller hon har ett arbete än om
Ökade möjligheter
till
han eller hon försörjer
sig genom socialbidrag.
arbetstagare
direktkontakter
arbetsgivare
mellan
och potentiella
ger
Det

också fler människor

chansen att visa vilken

kompetens

de har.

skulle kunna spela en viktig roll för
En ny form för lönesubvention
ska vara
Kriterierna
introduktionen
på arbetsmarknaden.
att underlätta
Löneandra än dem som gäller för lönebidrag
för arbetshandikappade.
subventionen

ska riktas

personer som saknar
lång tids anställning

anställning

till

förankring

subventionen

med

på den ordinarie

Det klart

uttalade

övergång

in i ordinarie

syftet

som är beredda att anställa
Efter inte allt för
på arbetsmarknaden.

de arbetsgivare

med lönesubventionen
arbete.

kunna få en
och utan subventioner.
ska vara att den är en

bör den enskilde

arbetsmarknaden
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I en del fall kan också i enlighet med den s.k. arbetslinjen
en sådan
lönesubvention
behövas under en längre tid. Det kan exempelvis handla
med mycket
låg grundutbildning
eller med
om enskilda
personer
särskilda sociala problem.
Dessa personer är oftast också i relativt hög
ålder och kan inte förväntas
bli konkurrenskraftiga
på den ordinarie
arbetsmarknaden.
En möjlighet
till arbete med hjälp av en lönesubvention kan ge dem möjlighet
till meningsfull
till ett liv
sysselsättning,
och till ett mera värdigt liv.
utan bidragsberoende
Lönesubventioner
medför alltid risker för att ordinarie
arbetstillfällen trängs
subvention
innebär

undan.

Men den risken

kan innebära

måste vägas mot de fördelar en löneoch för samhället. Väl använd

för den enskilde

den att arbetslinjen
gäller för fler, vilket
där familjeförsörjama
idag står utanför

familjer

i sin tur ger barnen i de
arbetsmarknaden
posi-

tiva förebilder

som pekar mot försörjning
genom arbete.
Lönesubventionerna
måste användas med försiktighet

dant sätt att inte sunda konkurrensförhållanden

7.5

Förvaltningspolitiska
står

som

personer

och på ett så-

sätts ur spel.

åtgärder
långt

för

från

arbetsmarknaden
Min

bedömning:

Samverkan

arbetsförrnedlingsnämndernas

0

rantin

utvidgas

kommunerna

0

till

ökar om:
roll utvidgas

och

utvecklingsga-

fler kategorier

än idag,
får rätt att ge ut en aktiveringsersättning.

Under

1990-talet har antalet arbetslösa som hamnat mellan socialtjänsAF
ökat. Det är personer
ten och arbetsförmedlingen
som socialtjänsten anser är arbetsföra
och som i varje fall behöver få delta i utbildning, praktik eller andra arbetsbefrämjande
åtgärder som en del i en
Socialmedicinsk
rehabilitering.
Med hänsyn till sin arbetsförmåga
bedöms de inte vara i behov av socialbidrag
för sin försörjning.
Men det
är samtidigt
personer som av AF inte betraktas som s.k. förmedlingsbara och därmed får de inte del av fönnedlingens
tjänster. Socialtjänsten måste då fortsätta

betala ut socialbidrag

andra möjligheter

försörjning.

Arbetslöshet
ning

till

i kombination

är idag en vanlig orsak till
bedömer att utvecklingen
under
arbetslösa

utan

med ingen
beroende

eller

dem eftersom

de saknar

låg arbetslöshetsersätt-

Utredningen
av socialbidrag.
har varit sådan att de som är
också är de som av olika skäl

1990-talet

arbetslöshetsersättning

till

F örsörjning
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och som ofta bedöms inte vara s.k.
förrnedlingsbara.
Kraven på den enskilde har ökat samtidigt
som peroch de
utbildning
låg
med
förutsättningar,
med
sämre
som unga
soner
blivit
fler.
invandrarna,
har
nya

Studie

arbetsmarknaden

från

står långt

från

AMS

på arbetsmarknaden

om svaga grupper

I en studie från AMS"
om svaga grupper på
om 1998 års förhållanden
beskrivs bl.a. hur många arbetssökande
arbetsmarknaden
som bedömoch hur denna grupp av sökanden såg ut.
des inte vara fönnedlingsbara
drygt 160 000 som varit arbetslösa i mer än ett år
Av de sammanlagt
Dvs. arbetsbedömdes
ca 36 000 personer inte vara förrnedlingsbara.
bedömde

förrnedlama

att man inte hade möjlighet

att få ut dem på ar-

betsmarknaden.
och
skolutbildning
var att de hade otillräckligt
svåha
ansågs
dem
det
gäller
När
gångbara yrkeskvalifikationer.
som
och
rast att etablera sig på arbetsmarknaden
var ålder, invandrarskap
hindren

De största

fysiska

psykiska

eller

handikapp

de vanligast

förekommande

orsa-

kema.
bland
var äldre personer starkt överrepresenterade
arbetsmarknaatt ta sig in på
dem som hade små eller inga möjligheter
den. I gruppen med de svåraste hindren ansågs en betydande andel av
ha invandrarskapet
invandrarna
emot sig. Ungefär
de utomnordiska
studien

Enligt

5 000 personer i gruppen med de svåraste hindren hade fysiska eller
Mindre
än en femtedel i gruppen var således arpsykiska handikapp.
betshandikappade.
att komma ut på arFör dem som bedämdes ha små möjligheter
form
någon
behov
betsmarknaden
av
av s0cial/psykologisk/angavs
I rapporten
säger man också att de insatser som behövs i dessa avseenden endast i
inom ramen för arbetsförmedkan genomföras
begränsad omfattning
Andra behov av insatser som nämns är löverksamhet.
lingens/AMI:s

psykiatrisk

rehabilitering

träning/inskolning

nebidrag,

och träning

i social

via kooperativ

kompetens.

och kommunalt

arbetscent-

rum.

ger resultat

Samverkan
Sannolikt
minska

kan
behovet

AMS 1998.

samverkan

mellan

av socialbidrag.

den offentliga
Det handlar

sektorns

olika

om att samordnade

delar
åtgär-
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der som ger den enskilde kraft att på sikt försörja sig själv. Forskning
bl.a. om sambanden mellan socialbidrag
och arbetslöshet
i några komdenna

stödjer

muner

uppfattning.

arbetslösa

på

En vilja

socialbidragstagare,

från

kommunen

bl.a.

att satsa
effektivt

genom ett
ger resultat. Ju sämre samarbetet är
mellan kommun
och arbetsförmedling
desto sämre är resultatet
för de
mest utsatta hushållen.

resurser
samarbete

med arbetsförmedlingen,

Samverkan

har under många

I regleringsbrev

till

krav

på samverkan

olika

försök

detta avsnitt
kan mellan

7.5.1

statliga

år förordats

myndigheter

av utredare och debattörer.
har regeringen
också ställt

och kommuner.
Många
t.ex. mellan myndigheter
med samverkan
har också genomförts.
Utredningen
vill i
föra fram

förslag

som bör resultera i en förstärkt
olika delar.
förvaltningens

den offentliga

och

Arbetsförrnedlingsnämndema
utvecklings

Det offentliga

samver-

garantin

samhällets

stöd till enskildas egenförsörjning
genom arpå flera delar av den offentliga
förvaltningen.
Aroch socialtjänsten
betsförmedlingen
har båda uppgifter
som ytterst
syftar till att stödja enskildas strävan att försörja sig själva genom ar-

bete är idag fördelat

bete. Samhällets
ordnat.

samlade

På flera

orter
lan arbetsförmedlingen

kan synes tycks
Utredningen

resurser ger bäst effekt om de används samsamverkan melidag också en långtgående
och socialtjänsten.
Resultaten av sådan samver-

finns

goda.
har emellertid

sar på brister i samverkan
en del förklaras bristerna
ners verksamhet.
Arbetsförmedlingen
matcha

arbetskraften

också tagit

mellan
av olika

del av beskrivningar
som viTill
och socialtjänst.
arbetsförmedling

inriktning

har åtminstone
till

två

arbetsmarknadens

stärka de långtidsarbetslösa

av respektive

uppgifter.

organisatio-

Den

ena är att
andra är att
i fråga för ett arbete.

behov.

Den

så att de kan komma
Den höga arbetslösheten
har bidragit till att de som omedelbart
kan stå
till arbetsmarknadens
förfogande
har varit många. Under de senare
årens uppgång i ekonomin
och kraven på att tillgodose arbetsmarknadens behov
har problemet
på
att föra samman utbud och efterfrågan
arbetskraft
också ökat i betydelse inom arbetsfönnedlingen.
De grupper
exempelvis
av sökande som står längre från arbetsmarknaden,
nya invandrare

med svaga kunskaper

Exempelvis

Edholm 1999.

i svenska,

får mindre

omfattande

stöd.

sou
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för frågor
är lokala samverkansorgan
och är
länsarbetsnämndema
tillsätts
arbetsmarknaden.
De
rör
av
som
ingår repreI nämnderna
knutna till de lokala arbetsförmedlingarna.
det
kommunen,
arbetsförmedlingen,
sentanter för länsarbetsnämnden,

Arbetsfönnedlingsnämnderna

Majoriteten
organisationerna.
och de fackliga
av
utses på förslag av kommunen. Nämnden är dock statlig.
Redan idag har arbetsförmedlingsnämndema
ett uttryckligt
ansvar
1997:1278
I7 § förordningen
inom ramen för utvecklingsgarantin.

lokala

näringslivet

ledamöterna

för ungdomar

ansvar
om kommuners
betsförrnedlingsnämndens

mellan

20 och 24 år beskrivs

arär att "ansvara för att
mellan stat och kommun om anordnande av utvecköverenskommelser
ingås". En annan är att ansvara för att en individuell
lingsinsatsema

uppgifter.

En uppgift

handlingsplan

upprättas.
utmärks
Utvecklingsgarantin

bildning,

personlig

betslöse

ungdomens

att arbetsförmedlingsnämnderna
ser det som naturligt
med
inom ramen för utvecklingsgalinje
i
ansvaret
ansvar

Utredningen
får ett utökat
rantin.

Utveckling

mellan utav ett gränsöverskridande
och arbete. Den bygger på att den aridéer står i centrum och får möjlighet
att utvecklas.

utveckling

av befintliga

program

led i en strävan att utvidga utvecklingsgarantin
som modell
kommed arbetsmarlcnadsåtgärden
är att slå ihop utvecklingsgarantin
pågår ett arbete
Inom regeringskansliet
munalt program för ungdomar.
detta
kan leda till
Vad
åtgärdsprogrammen.
förenkla
till
syftar
att
som
studeras.
En hörnsten
sammanslagning
frågan
är idag inte klart men
om
Ett konkret

i ett sådant nytt program kan vara att nuvarande arbetsmetoder
ska fortsätta att gälla.
ganisation i utvecklingsgarantin

och or-

roll när
En annan hörnsten kan vara att Arbetsförmedlingsnämndens
individuella
och
upprätta
utvecklingsinsatser
det gäller att anordna
Ett sådant "kontrakt"
tydligt slås fast av statsmakterna.
handlingsplaner
bör vara så utformat att lokala
mellan stat och Arbetsförmedlingsnämnd
lösningar

för den arbetslöse
måste

parten. Det
verka till att utnyttja
t.ex. låta kommunen

ungdomar.
ningarna

finnas

inte motarbetas
av någondera
för arbetsförmedlingen
att medoch att
befogat,
där
så
kompetens,
är

ungdomen

incitament

kommunal

in som utförare av en lokal åtgärd för arbetslösa
förutsättsom utförare förbättras sannolikt

Med kommunen
för lokal

sy" en lösning

samverkan

för den person

och därmed
som berörs.

möjligheterna

att skräddar-
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En tredje hörnsten kan
redan nämnts i avsnitt 6.2.1
- som
- vara är
att höja de lägsta ersättningsnivåema
med inriktning
mot mer enhetliga
ersättningar.
Tänkbara
kommunalt
minskad

effekter

positiva

och
av att slå ihop utvecklingsgarantin
för ungdomar
och
är högre grad av enhetlighet
program
byråkrati
vilket bör frigöra resurser för de kommunala
hand-

läggarna

att mer aktivt engagera sig i ungdomarna,
t.ex. i form
och vägledning.
Därtill
skulle samma åtgärder gälla
alla ungdomar mellan 18 och 25 år.
introduktion

Utvidgning

till

fler

grupper

som står långt från

av
för

arbetsmarknaden

Utvecklingsgarantin

på ungdomar.
är inriktad
Utredningen
anser det
till att omfatta även andra peratt utvidga utvecklingsgarantin
Det kan exempelvis handla
soner som står långt ifrån arbetsmarknaden.
bättre baskunskaper
för att
om även äldre personer
som behöver
komma i fråga för ett arbete.
önskvärt

I Ungdomsstyrelsens
garantin

har visat

är funktionell

7.5.2

rapport

skriver

sig ha sådana fördelar

man också att "Utvecklingsatt det är troligt att den också

för andra långtidsarbetslösa".

Aktiveringsersättning

Principen

lägom likabehandling,
som den uttrycks i kommunallagen,
hinder
idag
i
för
kommunalt
ekonomiskt
bistånd till enskilda.
vägen
ger
Sådant ekonomiskt
bistånd fordrar stöd i lag. Det är främst genom försörjningsstöd
inom ramen för SoL som sådant bistånd kan lämnas.
har dock tidigare
Utredningen
berört två ersättningsformer
som via
speciallagstiftning
innebär stöd till enskilda på annan grund än SoL.
Dessa är introduktionsersättningen
till flyktingar
och ersättning
till
långtidsarbetslösa
ungdomar inom ramen för utvecklingsgarantin.
Trots de undantag
har socialmedger,
som speciallagstiftningen
bidragen under 1990-talet alltmer fått karaktären av ett försörjningsstöd
vid

kommunala

aktiveringsprogram
av olika slag. Det kan handla om
försörjning i sin helhet men också om komplettering,
då andra ersättningssystem varit otillräckliga.
förekommer
Exempelvis
det att man får
försörjning
via socialbidrag
vid studier inom ramen for det s.k. kunskapslyftet.
inom

Hösten

kimskapslyftet

3 Ungdomsstyrelsen

1997 bedrev
studier

1999.

30 procent
utan ordinarie

av de 100 000 studeranden
enligt en

studiefinansiering

Försörjning
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studie

från

bedriva

Skolverket.

för

socialbidrag

av dem fick

Vissa

att kunna

studierna.

för en kommun
att
anser att det bör finnas möjlighet
i stället för socivia en särskild aktiveringsersättning
albidrag till personer som deltar i aktiveringsprogram
som ordnas av
kommunen
eller av kommunen
i samverkan med arbetsförmedlingen.

Utredningen

ordna

försörjning

Generella

regler

I likgälla för en aktiveringsersättning.
bör det vara kommuför flyktingar

bör kunna

introduktionsersättningen

het med

Därmed blir det
nivån på aktiveringsersättningen.
nen som bestämmer
aktiveringserska
Självfallet
inte
lokala
anpassningar.
möjligt
att göra
sin försörjning
sättning lämnas om den enskilde kan
genom andra
eller försäkringar.
socialbidrag,
bidrag, exklusive
av

i

Arbetsmetoder

7.6

utbetalningen

för en kommun att samordna
med t.ex. Försäkringskassan.

Det bör vara möjligt
aktiveringsersättningen

socialbidragshandläggning
i stor
kan som tidigare redovisats
inkomfaktorer,
arbetslöshet,
förklaras av s.k. strukturella
utsträckning
och flyktinginvandring.
generella socialförsäkringssystem
stutveckling,
faktorer har stor betydelse för
har också visat att strukturella
Forskning
och variationer
i dessa mellan kommuner.
socialbidragskostnadema
De ökade

Men

socialbidragskostnadema

torer. Kommunernas
och
handläggningen

vill

Jämförande
År

med

andra

visats

i flera

studier

förklarar

mellan

under

olika

en
kom-

senare år. Utred-

här kort beröra några av dessa.

kommunstudier

och

en studie genomförd
kommuner.
Eskilstuna

på uppdrag
Anledningen

av socialtjänsten
till att studien

var bl.a. att man undrade över orsaken till att två relativt
sysselsättkommuner
vad gäller antal invånare, social struktur,

genomfördes
lika

fak-

i socialbidrags-

myndigheter

i socialbidragskostnadema

1994 redovisades

i Sundsvall

på strukturella

och arbetsmetoder

organisation
samverkan

stor del av variationema
muner. Detta har tydligt
ningen

beror inte enbart

socialbidragskostnadema

4 Ett exempel är Socialstyrelsen
socialbidragskostnadema
5 Edholm 1994.

1998

Vilka

faktorer bestämmer

209

210 Försörjning

SOU1999:97

ningsgrad

m.m.

kunde

uppvisa

så markant

olika

nivåer

på kostnaderna

för socialbidraget.
Det

sista

Sundsvall

undersökningsåret,

drygt

60 miljoner

1994,
kronor

socialbidragskostiiaden

var

mkr,

medan

kostnaden

i

i Eskils-

mellan Eskilstuna
tuna var 150 mkr. Av kostnadsskillnaden
och Sundsvall kan ca 30 mkr förklaras
fler
hushåll
behöver
socialbidrag
i
av att
Eskilstuna.
I första hand beror det ökade behovet
i Eskilstuna
på
arbetslösheten.
"direkt

avhängigt

Övriga 60 mkr av kostnadsskillnaden
kvalitativa

bedöms

dock vara

aspekter

av bidragsgivningen".
faktorer
Sammanfattningsvis
för att nedanges tre
som väsentliga
bringa
socialbidragskostnaden;
antalet
handläggare,
handläggamas
kompetens och organisationens
ideologiska
och riktställningstagande

linjer.

Det pekas bl.a. på att en utökad personalstyrka
skulle skapa ett
för
samarbete
med
både
myndigheter
utrymme
och interna
externa
enheter. Vikten
samarbete med arbetsförmedlingen
av ett fungerande

understryks.
Edholm

har våren

bidragstagandet
Gällivare

1999 publicerat

studie om socialen jämförande
i Gällivare
och Kiruna kommuner.

och dess orsaker

och Kiruna

är två relativt

jämnstora

kommuner

ca 21 400

och med relativt
likartade
förhållanden
resp ca 25 200 invånare
gäller
arbetslöshet
befolkningssammansättning,
m.fl.
faktorer.
kostnaden
8,1 mkr

för Socialbidraget
och i Gällivare

bidragskostnader
lägre
främst

boendekostnader

anknytning

sig dock markant.

skiljer
15,2 mkr

i Kiruna

år 1997.

kan med någon

i Kiruna.

vad
Men

Den

miljon

Övriga skillnader

Den var i Kiruna
7 mkr lägre socialkronor

förklaras

har, enligt

av
studien,

till själva handläggningen.

Den kanske främsta förklaringen
till det lägre antalet bidragshushåll
i Kiruna beror på att man kan fån a upp bidragshushållens
verkliga
problem tidigt och erbjuda en pro essionell handläggning som bland
andra möjliga
annat innebär
att man snabbare aktiverar
försörjningsvägar.
De komponenter
som bidrar till detta går att finna i en
där man från ledning till den enskilde
organisation
handläggaren
bemödar sig om att på rationella
grunder ha ett väl utvecklat
samarbete med de för bidragshushållen
så vikti
och instia myndigheter
tutioner som arbetsfönnedling,
försäkrings
etc.
assa, primärvård
har man sedan län e väl utvecklade
I Kiruna
rutiner
för att
snabbt hitta
lösningar på de örsörjningshinder
som hushållen
vilket ocks
och färre långvariga
ger kortare bidragstider
bi ragshushåll.
cks också lyckas begränsa eller förändra
Man
hushållens utgiftsbild sa att det månatliga bidragsbehovet
begränsas.
på att bidragsgivningen
Men samtidigt ser man klara indikationer
hållning.
-" .
1. Kiruna också har inslag av en mer restriktiv
- -

uppvisar

16Edholm 1999.
7 a.a. s. 55.
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från

Studie

Socialstyrelsen

År 1998 utgav Socialstyrelsen
en studie av
som innehåller
en rapport,
Av stuhöga socialbidragskostnader.
med låga respektive
kommuner
dien

att skilda
med kostnader

framgår

varierar

arbetsmetoder
för socialbidrag.

budgetrådgivningen
samSamarbetet mellan arbetsför-

inom

är en annan faktor som skiljer.
innehåller
En del av rapporten
en ingående studie av fyra kommumed delstudien var att söka utröna
Syftet
socialbidrag.
ners arbete med
inverkar på komoch organisation
av bidragsarbetet
om arbetsmetoder

medling

och socialtjänst

Det finns enligt studien faktorer i den interna ormunernas kostnader.
socialbidragsarbetet
ganisationen
som har betydelse för kommunerav
nas bidragskostnader.
drag i "lågkostnadskommunerna"
är att bidragshandGemensamma
dvs samlad till en enhet där tjänstemänläggningen
är specialiserad,
föreHandläggarna
nen arbetar med enbart socialbidragsärenden.
faller vara nöjda, personalomsättningen
är
trots att personalstyr, "högkostnadskommuliten i jämförelse
kan är förhållandevis
me
bedöms enligt fasta kriterier,
ansökningar
nema". Klientemas
som
har nära anknytning till aktuella rättsre ler och rättspraxis.
- - har "förenklats"
Bidragsutredningen
av
av upprättandet
me hjäl
regler och rutiner att följa för handläg arna, vi ket sannolikt medför
får ökat utrymatt arbetet med att förändra den enski des situation
stäruppges motivationsarbete,
me. I "lå kostnadskommunema"
klienten
kande av lientens själv drtroende samt aktivering
vara
av
är hög så till
insla
i hand äg amas arbete. Servicenivån
ett viktigt
vida att vänteti
en för besö är kort.
är att handläggning
i "högkostnadskommunerna"
Gemensamt
av
bidragsärenden
är förlagd till fler än en enhet, och tänstemännen
andlä gning.
arbetar med även andra uppgifter än socialbidrags
till " a kostinom bidragsarbetet
är hög i förhållande
Bemanningen
bedöms efter
ansökningar
Klientemas
nadskommunema".
vilket
utifrån handläggamas bedömningar,
kriterier
och varierande
och godtyckli
risk för orättvisa
medför
a beslut. - - - I "högmindre utsträckning
kostnadskommunerna"
uppges arbetet en ast i
och aktisälvförtroendestärlcning
utgöras
av motivationsaroete,
bedöma
tycks
arbetet
att
vering av klienten. Inriktningen
om
vara
pa
med
att förändra
eller
ska beviljas
inte och arbetet
bidrag
är
md roll. Servicenivån
har en undans
klienternas
situation
låg i förhål ande till "lågkostnadskomvarierande
men generellt
munema".°

aåfusa

s Socialstyrelsen
9 Socialstyrelsen

1998:1
1998:ll,

s. 143
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Variationer

mellan

En studie

från Centrum

dels

hur

om
kommuner
eller

handläggares

beslut

i samma

för utvärdering

av socialt arbete CUS
socialbidragsärende
kan bedömas

olika

samma
dels
av olika handläggare,
bidrar
till
dessa variationer
som

och

faktorer

ärende

vilka

lokala

handlar
i skilda

förhållanden

i bidragsbeslut.

Variatio-

socialbidragsbeslut
nema mellan de enskilda handläggamas
var mycket
stora.
Studien
omfattar
analys av i vilken utsträckning
faken statistisk
nivå,
torer som socialbidragsnotmens
socialbidragshandläggningens
organisation,

handläggamas

karaktäristiska,

erfarenheter

och attityder

till de stora variationema.
Resultatet
visar att den lokal tillämpade
benormen har signifikant
tydelse för de enskilda socialbidragsbesluten,
både i frågan om eventuellt bifallsbeslut
och ifråga om bidragets storlek. Men även verksam-

bidrog

hetens organisationer

förefaller

genomgående

ha betydelse

för vilka

bi-

dragsbeslut

samverkar typ och storlek
som fattas. I detta sammanhang
Även de
på kommuner,
tjänstestruktur
och ärendebelastning.
samt
enskilda handläggamas
karaktäristiska
personliga
och attityder
får effekålder betydelse.
ter, bl.a. har handläggamas
Studiens resultat stöds av en annan undersökning,
som genomförts
inom
för
kommuner.
Socialstyrelsen
Aktiv
i
40
uppföljning
av
ramen
Den

s.k. Uppsalamodellen

för

har varit

socialbidragshandläggning

omskriven

medverka till att
som ett sätt att utifrån den s.k. arbetslinjen
kan lämna beroendet
socialbidragstagama
Modellen
socialbidrag.
av
består bl.a. av en noggrann behovsbedörrming,
socialsekreteraitid
mer
och tätare besök på socialkontoret.
per bidragstagare
kontroller
och tydligare
krav
mer den rutinmässiga
att aktivt

söka arbete eller fullgöra

Centrum

för utvärdering

studie

om Uppsalamodellen.
tillämpar
Uppsalamodellen

Dessutom

utbildning.

har genomfört
av socialt arbete CUS
en
Handläggningen
på ett socialkontor
som
har jämförts
med handläggningen
på ett

Studien visar att "socialbidragstagama
annat socialkontor.
modellen
inte uppbär socialbidrag
under kortare tid eller
större

chanser

relsegruppen"

att få reguljärt

sid.

inrym-

på bidragstagarna

arbete

eller påbörja

utbildning

i Uppsalaatt de har
än jämfö-

28.

2° Hydén m.fl.
Undersökningen omfattar elva kommuner med sammanlagt 211
socialbidragshandläggare.
Handläggarna fick besluta om socialbidrag i sex fiktiva
fall typfall.
Samtliga typfall handlar om ansökan om socialbidrag till
livsuppehälle och inte för andra syften.
2 Socialstyrelsen 1996 Rättssäkerhet i socialtjänsten
Socialbidrag på lika
villkor.
22Milton m.fl.
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Att
för

bör uppmärksammas

och arbetsmetoder

Organisation

och formerna
ett samband mellan socialbidragskostnader
Frågor
uppenbart.
tycks
socialbidragshandläggning
kommunernas
utformning
arbetsmetoder,
organisation,
av mål och riktlinjer,
det finns

om
arbetsledning,

nerna.
Men

med

och samverkan

teknikstöd

stor betydelse

har därför

andra

myndigheter

och bör ägnas ökad uppmärksamhet

etc.
i kommu-

utvärdering
också ett fortsatt behov av uppföljning,
på det här området. Flera av de studier som utredningen
har nämnt om har skett inom eller dokumenterats
av Socialstyrelsen.
bedömning
är det angeläget att också forskningen
Enligt utredningens
det finns

och forskning

detta område

inom

intensifieras.

konsekvenser

Ekonomiska

7.7

kan
Utredningen
kostnadseffektivt.
är i snäv mening
offör
den
kostnadskonsekvenser
därför inte lägga förslag som, utan
fentliga sektorn, påtagligt minskar socialbidragsberoendet.
För de bedömningar
som redovisas ovan finns inte något formellt
Trots detta
konsekvenser.
ekonomiska
redovisa
utredningen
krav på
att
Socialbidraget

att försöka belysa dem även om de bedömningar
hållna att de är svårt att kostnadsberäkna.
som gjorts är så allmänt
Därför presenteras i en del fall kalkylexempel.
valt

har utredningen

Kostnader

1

7.7.

nedan är
som presenteras
osäkra. Det är viktigt att ha i åminne. Det finns också skäl att framhålla,
kostnader
att de förändringar
som diskuteras, skulle innebära betydande
för staten.

De

överslagsberäkningar

Obligatorisk
Enligt

skattningar

vid tlyktingmottagande

introduktionsersättning

förslaget

stämma

och

rörande

ersättningens

introduktionsersättning
storlek.

Därmed

finns

får
inte

kommunen

något

hinder

beför

direkt knyta an till de
att låta en introduktionsersättning
kommuner
de
socialbidraget.
I
för
gäller
som idag lämnar
som
ligger
ersättningen
ovanligt
dock
det
inte
att
introduktionsersättning
är

kommunen

regler

på en något högre nivå än socialbidragsnorrnen.
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studiemedel

Den offentliga

till

sektorns

studerande

med barn

nettokostnader

är beroende av om man väljer
den
staten välja bidrag kan man uppskatta
offentliga
sektorns nettokostnader
till drygt 200 miljoner
kronor vid en
generös ökning av studiemedlet.
Enligt de simuleringar
SOU 1999:46
som gjorts i delbetänkandet
innebär ökade studiemedel
till studerande med barn att socialbidragen

bidrag

eller

minskar

Höjd

lån.

Skulle

med ca en tredjedel

lägsta

ersättning

av de ökade statliga

vid deltagande

kostnaderna.

i arbetsmarknadspolitiska

åtgärder
De

beräkningar

genomfördes
för inte

bidragen

i delbetänkandet
som genomförts
med data från tiden före utvecklingsgarantin

SOU

1999:46

och kan där-

fullt

ut ligga till grund för hur stora minskningarna
skulle bli vid en höjning
av de lägsta ersättningarna.

i socialBeräk-

ningarna

ger vid handen att uppemot 40 procent av statens kostnader
för en högre ersättning
skulle växlas bort i form av minskade
socialbidrag. En rimlig
bedömning
är att växlingseffekten,
som en följd av
utvecklingsgarantin,
nu skulle vara mindre.

Enligt

uppgifter

från Näringsdepartementet
skulle en höjning
av
för
utbildningsbidraget
dem som inte har rätt till arbetslöshetsersättning
från 103 till 240 kronor om dagen, innebära en ökad kostnad på ca 1,1
miljarder
kronor givet nuvarande antal personer i åtgärder. Den beräknande kostnadsökningen
ökade skatteintäkter

avser bruttokostnaderna.
eller minskade socialbidrag

Varken

effekterna

ingår därför

av
i kalkylen

från Näringsdepartementet.
Skatteintäktema

bör öka med mer än 300 miljoner kronor. Eftersom
aktuella är det omöjligt
att beräkna
hur stor minskningen
kulle
socialbidrag
bli.
talar
för att den
Mycket
av
inte är oväsentlig.

tillgängliga

data inte är tillräckligt

Bostadsbidrag
I delbetänkandet

SOU

1999:46

har utredningen

effekterna
av de ekonomiska
om
höjas med 300 kronor per månad.
kostnader

barndelen
Staten

redovisat

beräkningar

i bostadsbidraget

skulle

på årsbasis

skulle
få ökade

på ca 1,1 miljarder
kronor. Socialbidraget
skulle minska med
kronor.
närmare 400 miljoner
Det innebär att ca en tredjedel
av de
ökade statliga kostnaderna
kan växlas bort i form av minskade social-

Försörjning
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bidrag.

offentliga

Den

miljoner

sektorns

nettokostnader

skulle

bli

700

drygt

kronor.

Barnomsorgsavgifter
Eftersom det pågår ett arbete inom regeringskansliet
att göra några kostnadsberäkningar.

avstår jag här ifrån

Lönesubvention
att göra realistiska bedömningar
av omfattningen
kostnadsberäkningar.
för
Därför saknas rimlig grund

Det är inte möjligt
lönesubventionen.
Här presenteras
-

istället

ett kalkylexempel

av

med följ ande antaganden:

10 000 personer i genomsnitt under ett år är anställda,
13 700 kronor i lön till den enskilde som grund för bidraget,
subventionen
den genomsnittliga
är hälften av lönekostnaden.

staten blir med dessa förutsättningar
bör
också bli en inte oväsentlig sänkning i
drygt 1,1 miljard kronor. Det
Kostnader begränsas av intäkter i form
för socialbidragen.
kostnaderna
bruttokostnaden

årliga

Den

av direkta

för

skatter.

och indirekta

och utvecklingsgarantin

Arbetstörmedlingsnämnderna
Detta

förslag

bör innebära

endast marginella

kostnadsökningar.

Aktiveringsersättning
Införandet
kostnader

skulle

av aktiveringsersättningar
Redan
för kommunerna.

ende individuell

prövning

sannolikt

leda

till

högre

den förutsättningen
att någon ingåinte ska förekomma
ger upphov till merkost-

nader.
Ett kalkylexempel

med

följande

utgångspunkterkan

möjligen

vara

belysande:
i genomsnitt

under

ett år berörs

-

10 000 personer
sättningen,

-

1967 kronor
personerna har i utgångsläget
aktiveringsersättningen
den genomsnittliga

-

nad.

av aktiveringser-

per månad i ersättning,
är 4 000 kronor per må-
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skulle

innebära

nor per år.
Det måste
gäller

de lägsta
Om

kostnadsökning

på ca 250 miljoner

kro-

dock

ringsersättningen
ning.

en årlig

framhållas
kostnader
för aktiveatt kommunernas
är starkt beroende av vilka förändringar
som görs vad
ersättningarna
för deltagande
i arbetsmarknadsutbild-

de lägsta

ersättningsnivåema

höjs

blir

kommunernas

kost-

nader lägre.

Arbetsmetoder

i socialbidragshandläggning

Om kommunerna

socialbidrag

utvecklar

en vansklig uppgift
Uppskattningsvis

7.7.2

utgifterna

vad gäller

för socialbidrag

handläggningen

av
sänkas. Men det är

kunna

att ange hur stor sänkningen skulle kunna bli.
procentenhets
ger dock varje genomsnittlig

ning av kostnaderna

Förslag

sina metoder

bör kostnaderna

upphov

till

100 miljoner

sänk-

lägre kostnader.

kronor

Finansiering
lägger ska sammantaget
som utredningen
och möjlig finansiering
ska redovisas.

duktionsersättning

till

duktionsersättningen.

flyktingar
Några

nya

innehåller

inte öka de offentliga
Mitt

ingen

kostnadshöjande

förslag

given

nivå

uppgifter

om intropå introförs

inte

över på kommunerna.
Under

drygt

första

derna för socialbidragen

halvan

av 1990-talet gällde att de ökade kostnainte skulle kompenseras.
Detta har sin grund i

inte formellt
fick nya uppgifter
och att spelreglerna
att kommunerna
endast gav skäl till ekonomiska
regleringar
förändringar
vid formella

uppgifterna.
Den t.o.m. år 1999 gällande uppgörelsen
av de kommunala
mellan stat och kommuner
innebär däremot att effekterna
på de kommunala utgifterna,
resultat
det statliga
förändringar
i
ett
t.ex.
som
av
transfereringssystemet,
ska regleras.
I avsnittet
relationerna

om finansiering
av socialtjänsten
mellan
staten och kommunerna

kostnaderna

för socialbidragen.

bedöms
bör

hur de framtida

utformas

vad

avser
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Helhetssynen
förslag:

En helhetssyn

förutsättningar

är fortfarande

Mitt

sociala

gande

med fokus

på den enskildes

en grundläggande

behov

utgångspunkt

och

för det

arbetet.

En given

utgångspunkt

för utredningens
och

målsättningarna

är att de grundlägsocialtjänsten,
som de
fast. Det gäller principerna

uppdrag
för

värderingarna

socialtjänstlag,
ligger
av nuvarande
perspektivet
det förebyggande
helhetssyn,

framgår
om

struktur

ska tas tillvara.

resurser
beaktas.
Är dessa principer

Individens

delaktighet

i socialtjänstlagen

på hur samhället

och att den enskildes
och egna ansvar ska då

fortfarande

hållbara

och rele-

utvecklats

sedan lagen utformades
vanta med tanke
perspektivet
och den enskildes egna resurIfråga om det förebyggande
fortfarande
Behovet att förstärka de
stor giltighet.
ser äger principerna

förebyggande

diskuteras

i avsnitt

10.4 om det sociala arbetet.
I samma avsnitt,
samt i kap 9 om förslaget till lag om socialbidrag,
den enskildes egna
knyter utredningen
an till frågan om att ta tillvara
insatserna

resurser.
Som konstateras

för helovan har förutsättningarna
förändrats
hetssynen
En grundlägen del sedan socialtjänstrefonnen.
gande tanke i socialtjänstlagen
ska ha
var att en nämnd, socialnärrmden,
i avsnitt

2.1.1

det övergripande

1990-talet
i kommunen.
ansvaret för socialtjänsten
inärrmdgjort stora förändringar
att många kommuner
och förvaltningsorganisation.
organisatorisk
princip
Helhetssynen
som

har inneburit

har således inte samma aktualitet som tidigare.
föreslår aktualiDe förändringar
i socialtjänstlagen
som utredningen
också
behov
innebörd.
förtydliga
helhetssynens
Det gäller
ett
att
serar
särskilt

förslaget

om att reglera

Socialbidraget

i en egen lag.
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i förutsättningar

innebär

inte att helhetssyvikär fortfarande

nen har spelat ut sin roll. Helhetssynen
som synsätt
tig. Socialtjänsten
ska ha ett brett perspektiv
på enskilda människors
och problem.
i
situation,
svårigheter
Det räcker inte att socialtjänsten
sitt möte
såsom

med enskilda

missbruk,

helhetssyn
sociala

olika
eller

kriminalitet

i arbetet

problem

förstår

på problem,
och symptom
relationsproblem.
Att tillämpa
en
tecken

innebär

eller grupps
att söka och förstå en individs
till det sammanhang
och den helhet som
i förhållande

är en del av. Möjligheter
att få arbete, bostad och positiva
och fatfritidsförhållanden,
liksom frågor om utslagning,
segregation
och mer vidsträckt
mening har då betydelse.
tigdom i både materiell
den enskilde

i såväl
se hur socialtjänsten
om att ur ett brett perspektiv
kan
männistödja
individuellt
inriktade
insatser
en
som
ska, så att hon kan ta tillvara och utveckla sina resurser och själv kontrollera och styra sitt liv.
Åke Bergmark
har i en analys av begreppet helhetssyn
noterat att
synsätt/analytiskt
Helhetssynen
har flera perspektiv.
helhetssynen
som

Det handlar

förebyggande

har också

perspektivt

flera

dimensioner,

som han i en tablå

samman-

fattar på följ ande sätt:
bör vidgas
a. Objekten för det sociala arbetets kunskapsunderlag
0 till att innefatta fler aspekter av den enskildes problem
utvidgning
ett livsperspektiv
1 tid på proble0 till att inbegripa
men
för
relationer/kommunikationsmönster
viktiga
0 till att fokusera
klienten
0 till att systematiskt belysa generella processer som skapar sociala
problem
bör utnyttjas
Ett flertal olika förklaringsmodeller
discipliner
0 hämtade från olika ämnesområden/akademiska
0 hämtade från andra yrkesgrupper
Socialtjänstens
sering
mellan
behov
effektivt

arbetssätt

har förändrats

och generalistperspektivet

familjevård

på många

och en ny funktionsindelning.
Det finns dock
och
helhetssyn.
specialisering
Specialisering
av fördjupad
stöd.

kompetens

håll.

Principen

har kompletterats

och strävan

ingen

om
med specialimotsättning

är ett uttryck
att kunna ge klienten

för
ett

inom det sociala
som synsätt är fortsatt betydelsefull
det
viktigt
socialbidragshandläggningen
I
är
att ha en koncentration på försörjningsfrågan.
Men det gäller samtidigt att inte ha ett för
kan bidra till att en
på frågan om hur socialtjänsten
snävt perspektiv
till ett självständigt
stärka den enskildes egna resurser och möjligheter

Helhetssynen

arbetet.

liv.

I arbetet

1 Bergmark,

med stöd till

s. 34.

barnfamiljer

eller

missbrukare

är viktigt

att
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Socialtjänstlagstzftningens

individemas

totala

ler och kunskap

situation

från olika

med yrkesgrupper

och omgivning

beaktas.

kunskapsområden

som har kompletterande

struktur

och konstruktion

Förklaringsmodel-

bör utnyttjas.

kompetens

Samverkan

och resurser

är

väsentlig.
För
rande

är samspelet mellan ett fungepersoner med funktionshinder
socialt och medicinskt
stöd och åtgärder som så långt möjligt

normaliserar

livet av avgörande betydelse. För arbetet inom äldreomockså
helhetssynen
central. Här är det viktigt att ha ett samlat
sorgen är
Äldreomsorgen
behov och problem.
synsätt på sociala och medicinska
ska ha en grundläggande
social inriktning
de mediutan att förringa
cinska

behov som en individ kan ha. En person med stora medicinska
måste kunna få dessa tillgodosedda
med hög kvalitet utan att de
medicinska
insatserna styr personens hela liv.

behov

Genom

socialtjänstlagen

uttrycktes
behovet av samverkan
mellan
ett gemensamt synsätt grundat på en helhetssyn på
individen.
har ofta inte förverkligats
Denna ambition
på det sätt som
har
avsågs. Inte minst
till att
knappa resurser inte sällan medverkat
olika huvudmän
begränsat sitt arbete till sin egen huvuduppgift
och inte
olika

aktörer

förmått

utifrån

ha den enskildes

socialtjänstens

samverkan

samlade

behov

över sektors-

i fokus.

Fortfarande

och huvudmannagränser

är dock

viktig.

Men samverkan
är också viktig med Socialförsäkringens
organ och arliksom med olika typer av frivilligorganisabetsmarlmadsmyndigheter,
tioner

8.2

Socialtjänstlagens

Min

När

Socialtjänstlagens

bedömning:

konstruktion

konstruktion
grundläggande

struktur

och

bör inte förändras.

socialtjänstlagen

som en ramlag handlar det om att den
bestämmelser,
av vilka en del är utformade som mål för att ange inriktningen
av eller ramen för verksamheten. Den öppna karaktären
på bestämmelser
av detta slag innebär att
de ger utrymme
för att anpassa tillämpningen
såväl till omständiginnehåller

heterna

allmänt

beskrivs

utformade

i det enskilda

fallet som till huvudmannens
inflytande.
innehåller
också paragrafer som är av mer formell
karaktär bl.a. kompetens- och handläggningsregler.
Ett

Socialtjänstlagen
och traditionell

införda bestämmelsen
annat exempel är den nyligen
om försörjningsstöd, 6 b § SoL, som har en helt annan karaktär än den ursprungliga
biståndsparagrafen,
6 § SoL.
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kan alltså karaktäriseras
Socialtjänstlagen
som en ramlag, men inte
renodlad
sådan,
eftersom
den
bestämmelser
innehåller
även
en
av mer
styrande och formell
karaktär.
De argument som, när socialtjänstlagen
infördes,

anfördes
fortfarande.

sentligt

till

stöd för ramlagskonstruktionen
också

Det

var
Detta har sin grund i de olika intressen
metod

Den

de senaste

gäller

i allt

vä-

slutsats.

socialtjänstkommitténs

som lagen har att tillvarata.
åren tillämpats
i förvaltningspolitiken

som
har kommit till uttryck
som mål- och resultatstyming
tjänstlagen.
Inte minst betydelsen av närheten till medborgarna

benämnd

i sociali bety-

På
är viktig.
av att beslut ska fattas så nära dem som möjligt
bli
detta sätt kommer det lokala politiska
för
medborgarna
att
ansvaret
vilket får anses stärka demokratin.
tydligare
Den lokala förankringen

delsen

för att få kännedom om vilka insatser av förenödvändiga.
Men även för insatser av individuär
som
ell karaktär är den lokala nivån bäst för att utforma insatserna efter individuella
behov och lokala förutsättningar.

har också stor betydelse

byggande

natur

kan sällan upprätthållas

Principer

har det inneburit

till

att vissa detaljerade
då tydlig.
Men därför

styrningen

blir

övergiven.

Behovet

fullo.
regler

För socialtjänstlagens
har införts.

Den

del

statliga

ska inte ramlagstekniken

anses
att särskilt
framhålla
och genomdriva
kommer alltid att finen viss vilj einriktning,
Även här är det fråga
den
demokratiska
att
processen kommer
nas.
om
fördel i detta hänseende
Ramlagsteknikens
till uttryck i lagstiftningen.
från

är dock att dessa inslag av detaljerad
innebär alltså
Ramlagstekniken
arbetet

sida,

och riksdagens

regeringens

styrning

ska begränsas.

avseende det sociala
att besluten
Principen
att tas i kommunerna.
om den kommunala
socialt
för ett effektivt
betydelse
är då av väsentlig
inslag av detaljerade regler innebär ur ett kommunalt
per-

kommer

självstyrelsen
arbete. Varje

mening
Enligt utredningens
spektiv en styrning av dess verksamhet.
betydelse bäst tillvara och förstärks
den kommunala
självstyrelsens
nom en ramlag
utgångspunkter

för det sociala

arbetet.

i de fall utredningen

Det har också varit

har övervägt

tas

geutredningens

inslag av mer detalje-

rade regler.
Socialt
finns

byggd

arbete i form
kräver

insatser

metoder

verksamheter
av förebyggande
för genomförandet.
På det

och individuella
sociala

området

idag på samma sätt som t.ex. inom sjukvården
en kunskap
socialvetenskapliga
på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Den

inte

har dock inneburit
att
att det på flera områden kommit
erfarenhet.
beprövad
en
Men behovet av anpassning och de krav som det ställer på metoderfrån tid till annan är sannolikt
större på socialtjänstens
nas utveckling
område. För den enskilde innebär det att insatserna i varje enskilt fall

forskningen

utvecklas

måste

anpassas

till

individen

utifrån

den kunskap

som den professio-
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nella

Socialtjänstlagstijftningens

handläggaren

rande

besitter.

Professionell

betydelse

för ett framgångsrikt
åtgärder.

byggande

med

utfonna
skulle

och konstruktion

är också

kunskap

arbete

Att i en eller flera lagbestämmelser
ett detaljerat
sätt anser utredningen

Ramlagen

struktur

principerna
verka

att utveckla
ger därför bäst möjligheter
grundas på de professionellas
kunskap

av avgöoch före-

generella

för detta på

i motsatt riktning.
metoder och arbets-

och erfarenhet.
sätt som
Den
kritik som i detta hänseende anförts vad avser de generella målstyrande
har fog för sig och är en nackdel
paragraferna
som en ramlagstiftningsteknik
för med sig när enskilda bestämmelser
ska utformas.
För
kunna belysa den problematiken
att överhuvudtaget
studier av hur de olika verksamheterna
bedrivs vilket

uppdrag

medger.

Målstymingsbestämmelsema

stå med de nackdelar

Sammanfattningsvis
tjänsten

och fördelar

krävs

kommer

konstruktionen

ingående

inte utredningens
därför

innebär.

att en ramlag
anser utredningen
ambitioner
övergripande
och mål för

som anger
och vissa grupper i samhället är att föredra framför
Omotiverade
skillnader
reglering.
över landet bör kunna

för

arbete.

har,

Domstolsprövning

rens perspektiv,

8.3

och offentlig

i varje

Särskild

reglering

verk-

en detaljförsvinna

debatt.

har en betydelsefull
fall ur den enskilde

ansetts vara bästa garantin

social-

vissa

samheter

utvärdering
genom tillsyn, uppföljning,
och länsstyrelserna
Socialstyrelsen

att kvar-

roll

i detta

medborga-

för rättssäkerheten.

Socialbidraget

av

bistånd lyfts ut ur soom ekonomiskt
i en särskild lag om socialbidrag.
Denna
lag ska vara en specialreglering
i förhållande
till socialtjänstlagen.
Socialbidragshanteringen
är även fortsättningsvis
en del av socialtjänstens verksamhet.
Mitt

förslag:

cialtjänstlagen

Bestämmelserna
och regleras

under

Utvecklingen

än tidiatt fler människor
på grund av arbetslöshet.
För många av
gare tvingats söka socialbidrag
dem är det enda skälet till att de söker sig till socialtjänsten
just den
ekonomiska
situationen.
Behov av råd och stöd, utöver ifråga om möj-

lighetema

till

sin försörjning

Många
fått fotfäste

1990-talet

arbete eller utbildning,
beror i huvudsak

ungdomar

på arbetsmarknaden.

och förändringar

inom

har de ofta inte. Att de inte klarar

på förändringar

och flyktingar

sig för arbetslöshetsförsäkring
ningar

har inneburit

Därmed

på arbetsmarknaden.

dem som inte har
har de inte kunnat kvalificera

återfinns

bland

och andra socialförsäkringar.

Nedskär-

dessa och andra välfärdssystem

har också
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Detta

med sin försörjning

har då fått kompensera

begränsningar

i andra

under

talet

till

inte

tvingats

system. Enskilda
personer har alltså
i en utsträckning
socialbyråema
som

90varit

förutsedd.
mist sin karaktär av
långvarigt
är beroende
personer som
Oberoende
under
l990-talet.
har
flerdubblats
socialbidrag
av förändav
människor
fler
på att
tyder utvecklingen
än för
ringar i konjunkturläget
inte bara
10-15 år sedan kommer
att vara beroende av socialbidrag,
för
ekonomiskt
skyddsnät
och
tillfälligt
utan
yttersta
ett
mer varsom

utveckling

Denna

ekonomiskt

tillfälligt

aktiga

behov.

har gjort

att Socialbidraget

stöd. Antalet

till

Alternativ

socialbidrag

mer generella löstorde bli alltför kostsamma.

och därmed

försörjningsproblem
på människors
inte
på grund av denna utveckling
Det är sannolikt
att Socialbidraget
tidigare.
Detta
till sociala problem
har samma koppling
är
en
ansom
och regleras i en
ledning till att det bör brytas ut ur socialtjänstlagen

ningar

lag.

särskild

inte en lag. I kommunerna
är det inte helhanteras i en särskild organisation.

i sig kräver

Helhetssynen

att Socialbidraget
från övrigt socidet finns flera skäl för att skilja Socialbidraget
alt arbete. Detta är en ordning som sedan länge förespråkats
av såväl
utanför
Norpå området. I länder
forskare som verksamhetsföreträdare

ler ovanligt
Men

att Socialbidraget

den är det också vanligt
socialt arbete.

skilt

är organisatoriskt

från

övrigt

till socialtjänstlagen
ska alltså i förhållande
om socialbidrag
biståndet. De mateavseende det ekonomiska
vara en specialreglering
karaktär rörande Socialbidraget
riella bestämmelsemas
är av annan kaDär
i socialtjänstlagen.
raktär än de mer allmänt hållna bestämmelserna
i socialinsatserna
inte kan precisera
är insatsen
socialtjänstlagen
Lagen

bidrag. För ett antal behovskosten enda, dvs. ekonomiskt
nader är dessutom såväl innehåll som nivå bestämt genom riksnormens
kan i det avseendet anses
införande.
Karaktären
på bestämmelserna
fått
funktion
och betydelse som Socialbidraget
avspegla den förändrade
bidragslagen

till

följd av en ändrad samhällsutveckling.
idag har för människors
Den betydelse som Socialbidraget

välfärd,

brister, kan inte anses framgå av
när andra system för grundtrygghet
biståndet.
I förhåldet
ekonomiska
reglerar
den lagstiftning
som nu
regleringen
därför
värde
lande till medborgarna
är det
att
av den enav
förtydligas.
grundskydd
skildes rätt till ekonomiskt
Men
seende

förändringen

påverkar

inledningsvis

kommer

av Socialbidraget

inte socialnämndens

uppgifterna

de övergripande

till

kommer

uttryck
i likhet

ansvarsområde

och de allmänna
i socialtjänstlagen.
med

bestämmelserna

av-

riktlinjerna

som
Handläggningen
som reglerar
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och konstruktion

vård

och vård av missbrukare
i vissa fall LVM
att
av unga LVU
del
socialtjänstens
verksamhetsområden.
innebär
Det
att sovara en
av
cialtjänstlagens
bestämmelser
dokumentasom reglerar handläggning,
tion och tillsyn

även ska omfatta socialbidragsverksamheten.
Det är också viktigt
att framhålla
att de grundläggande

som gäller för socialtjänstens
cialtjänstlagens
portalparagraf
föreslås en övergripande
lagens tillämpning.
Redan

idag

värderingar

arbete och som kommer till uttryck i sofortfarande
ska äga giltighet.
Därutöver

bestämmelse

som anger

för

målinriktningen

bestämmelser
som reglerar det ekonodetaljerade
i
sin
utformning
än övriga bestämmelmer
I den bemärkelsen
kommer
lagen om socialser i socialtjänstlagen.
bidrag inte att avvika
från gällande bestämmelser.
Men detaljreglemiska

är de enskilda

biståndet

skulle däratt öka något i den nya lagen. Förändringen
uppfattas som att den kommunala
älvstyrelsen
begränsas.
framförs
När kritik
är det intressant
mot en ökad detaljreglering
vilka motiv som framförs.
Inte sällan är det fråga om just kritik för att

ringen

kommer

med kunna

den

kommunala

självbestämmanderätten

inslcränks.

Begränsningar

i

möjligheterna

kostnadsutveckling
har varit
att påverka socialbidragets
levt
en av de faktorer som gett grund för kritik mot SoL när kommuner
under stor ekonomisk
press i början av 90-talet. Ökad detaljreglering

liksom

besvärsprövningens

härvid

områden

Den

omfattning
samt finansieringsmodellema
är
vållat
debatt.
mycken
som
kommunala
självbestämmanderätten
avgörande
är Visserligen

för socialtjänstens

utfonnning,

är att i Sverige
inte andra system finns

Viktigt

bosatta
eller

men även andra aspekter måste beaktas.
när
personer ska ha en grundtrygghet

träder

in. Socialbidraget

det yttersta ekonomiska
skyddsnätet
detta avseende har med all önskvärd

för medborgarna.

tydlighet blivit

är och ska vara
Dess betydelse i

uppenbar

under 90-

talet.
En slutsats

att garantera förav detta blir att samhällets skyldighet
inte
ska
för vem
sörjning
utifrån organisatoriska
ifrågasättas
principer
Är
fördet fråga om en grundläggande
som ska stå för kostnaderna.
sörjning ska den enskildes möjligheter
inte på något sätt vara inskränkt.
Med detta menas naturligtvis
inte att socialtjänstens
hantering av bidraska
kravlös.
get
vara
Ett grundläggande
försörjningsstöd
ska träda in när andra möjlighesaknas. Innan dess ska inte den enskilde ha rätt till
ter till försörjning

bidrag.

Principen

idag genom kravet
väl
funktion.
fyller
sin
som
bestämmelser
som gäller för Socialbidraget
upprätthålls

på en individuell

behovsprövning,
De

som rättighetsbestämmelser.
klagas som förvaltningsbesvär.

Det medför

att besluten

Europakonventionen

föreslås

utformas

ska kunna
ställer

över-

också krav
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Även
om det idag är osäkert hur långt den rätten
med en rätt till domstolsprövning
sig får det anses nödvändigt
bistånd. Beslut om ett grundläggande
när det är fråga om ekonomiskt
bör således kunna prövas som förvaltningsbesvär.
stöd för försörjning
socialSå är fallet idag med forsörjningsstödet
men även beträffande

på domstolsprövning.
sträcker

som i likhet

försälcringsförmåner
enskildes

med försörjningsstödet

ska trygga

den

försörjning.

förändras till
att bryta ut bestämmelserna
om Socialbidraget
for helhetssynen
i det sociala arbetet. För soviss del förutsättningarna
bedömningama
innebär det att de ekonomiska
är väsentliga
cialbidraget
Genom

av behov av sociala insatser. I de fall behov av andra
ifråga ska de bedömas
kan komma
insatser än socialbidrag

och oberoende
sociala

i socialtjänstlagen.

reglerna

enligt

att särskilja insatser i form av socialt arbete och
socialt arbete kan betyda att olika åtbidrag. Ett effektivt
ekonomiskt
bedömgärder måste samverka för att uppnå resultat. En professionell
Det går inte alltid

inte av att socialbehov av olika insatser motverkas
av individens
bidraget regleras i en särskild lag. Tvärtom kan det innebära fördelar att
stöd för att
skilja ut vad som är behandling och vad som är ekonomiskt

ning

motivera

individen

Den kunskap
ut sociala

skilja

att bli självförsörjande.
besitter
som socialarbetare

problem

för att
bör också tillvaratas
Är det endast en ekonomisk
utifrån
enligt socialbidragslagen

och ekonomiska.

fråga blir det en rationell handläggning
Söker
bistånd.
behov av ekonomiskt

den enskilde

stöd bör
socialtjänstens
annan anledning
kunskap om socialt arbete bedöma behovet

Utredningen
inte

innebär

kommunerna
sina lokala

däremot

socialsekreterare

av någon
utifrån
sin

av insatser.
förslaget
att
om en socialbidragslag
eller styrning
någon form av rekommendation
av hur
måste utifrån
ska organisera sitt arbete. Varje kommun
vill

särskilt

förutsättningarna

Gränsdragningsproblem
ken lag som ska ligga till
Men det får inte innebära

betona

anpassa verksamhetsfonnema.
kommer sannolikt
att uppstå ifråga om vilinsatser.
grund för bedömningen
av möjliga

att den enskildes behov av hjälp åsidosätts.
arbetet så att den
är det socialnämndens
ansvar att organisera
besitter kommer den enkunskap i socialt arbete som socialsekreterare
i offentlig
med andra verksamheter
skilde tillgodo.
Genom samverkan
Ytterst

och genom att utveckla det sociala arbetets metoder bör även den
liv förstärkas.
möjligheter
att leva ett självständigt
behandlas
i
lagen
Den närmare utformningen
om socialbidrag
av
kapitel

regi

enskildes

l

l

Socialtjänstlagstzftningens
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Äldreomsorg

8.4

social

-

och konstruktion

struktur

och medicinsk

omsorg
bedömning:

Min

få en tydligare
tionshindrade.

ett behov att samordna
och sjukvårdslagen

finns

Det

SoL

och hälso-

samlad

lagreglering

socialtjänstlagen

för att
för äldre och funk-

i den riktningen

En förändring

gemensam

I anslutning

olika

till

mitt

konstruktion

struktur

en särskild
för
förutsättningar
fordrar

skapa
är angeläget att skyndsamt
medicinska
och
dokumentation
av sociala

Det

översyn.

i

regler

HSL

av omsorger
har SoL och HSL principiellt

Samtidigt

och konstruktion.

vissa

insatser.

och

struktur

att se över socialtjänstlagens
direktiven
att behovet av en översyn

uppdrag

bl.a. följer

noterar
av
och
att det har blivit svårare att dra en tydlig gräns mellan socialtjänst
hälso- och sjukvård i omsorgen om äldre och vissa funktionshindrade.
regleras i såväl
Det noteras att de förhållanden
som styr verksamheten
socialtjänstlagen
men att det inte kan
som hälso- och sjukvårdlagen,
i det enskilda faldras någon tydlig linje mellan lagamas tillämplighet
let.
har

Utredningen

haft

därför

de förutsättatt överväga
problem
vilka
lagregleringen,
samt
I den följande
berör flera målgrupper.
anledning

den delade

som gäller för
Problemen
medför.
denna
som
dock problemen
analysen illustreras

ningar

Vad

ur ett äldreomsorgsperspektiv.

är äldreomsorg

Äldreomsorg
uttryck

är inget

for de sociala

socialtjänstlagen.

Men

entydigt
insatser
det

begrepp. Det används
for äldre som ryms
ett samlande

är också

ibland

i regleringen

begrepp

som ett
enligt

för

olika

i form av vård och omsorg som riktas till äldre. Det är då fråinsatser, samt såväl sociala
både
allmänna och individinriktade
gan om
allt
blir äldreomsorg
betydelse
Med
denna
insatser.
som medicinska
och
och sjukhemsvård till mera avancerad
boendestöd
ifrån hemhjälp,
och geriatrisk vård.
medicinsk
vård inom akutsjukvården
specialiserad
insatser

Förvisso

är specialiserad

i poliklinisk

sjukvård

och sluten

form

vik-

tig för många äldre. I det fortsatta används dock begreppet äldreomsorg
insatser som lämnas till äldre i
enbart för de sociala och medicinska
Med
deras hem, i ordinärt boende eller i en s.k. särskild boendeform.
och
delat av kommunen
denna betydelse är ansvaret for äldreomsorgen

landstingets

primärvård.

dels hemsjukvård

i ordinärt

SocialtjänstdelA
8 19-1630

Primärvården

läkarinsatser,

boende,

med kommu-

svarar för dels
om inte avtal träffats
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8.4.1

10.6,

en

-

SOU 1999:97

medan

kommunen

två

verksamhet,

svarar

för

lagar

Äldreomsorgen

är en verksamhet
som regleras av två lagar, socialoch
hälsooch
sjukvårdslagen
HSL.
SoL
Att samla reg-

tjänstlagen

leringen av äldreomsorg
en rad frågor.
SoL och HSL bygger

i en särskild

vård-

och omsorgslag

reser dock

på radikalt olika regelsystem.
Beslut om insatenligt
SoL
eller av tjänsteär myndighetsbeslut
ser
av socialnämnden,
män på delegation
av nämnden. Regleringen
av hälso- och sjukvården
bygger på ett stort mått av professionellt
ansvar och här finns också ett

kompletterande

rörande

regelverk

de professionellas

tjänsteansvar

på hälso- och sjukvårdens
område, LYHS.
om yrkesverksamhet
I det följande belyses vad den delade lagregleringen
betyder

Lag
för äld-

reomsorgen.

Medicinska

och sociala

insatser

flyter

samman

Insatser
omfattas
som lämnas enligt socialtjänstlagen
av regler för
och utgör i lagens mening
myndighetsutövning
bistånd.
Medicinska
insatser
från professionella
bedömningar
ges med utgångspunkt
av
läkare,

sjuksköterska,

Bistånd
-

kan vara
serviceinsatser

eller arbetsterapeut.

sjukgymnast

klädvård,
-

såsom

omsorgsinsatser

såsom hjälp

ning, bäddning,
Medicinska
-

städning,

matlagning/matdistribution,

inköp,

etc.,
matning

insatser

att ge medicin,
läggning, etc.,

med personlig

på- och avkläd-

och aktivering.

kan vara
injektioner,

syrgasbehandling,

omvårdnadsinsatser

såsom hjälp

klädning,

matning

bäddning,

hygien,

med personlig

etc. jämför

särbehandling,
hygien,

omsorgsinsatser

om-

på- och avovan.

Vissa typer av insatser i äldreomsorgen
kan alltså vara antingen sociala
omsorgsinsatser
eller medicinska
omvårdnadsinsatser.
Den hjälp med

personlig
social

hygien

på- och

avklädning

som för en person är en
kan för en person med en viss skada eller sjukdom
insats. Det handlar i det senare fallet om en person med

omsorgsinsats

vara medicinsk

eller
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ett särskilt

medicinskt

hänsyn till vårdtagarens

medicinska

ges med

måste

där hjälpen

problem

och konstruktion

särskild

situation.

karaktär
är av social eller medicinsk
en viss hjälpinsats
kan variera från person till person, men kan också variera över tiden
hos en och samma person. Om omsorg/omvårdnad
är en social eller
"akademisk"
fråga
bara
medicinsk
insats är inte
utan den har betyen
ifråga
hanteringen
delse för ansvarsfrågan,
samt för den formella
om
Huruvida

beslut,

dokumentation,

m.m.

och

för

hur

i sig kan

insatsen

behöva

utföras.
inoch behov av andra medicinska
I takt med att omvårdnadsbehov
med att vissa
ökar förstärks problemet
satser hos enskilda vårdtagare
insatser övergår från att vara social omsorg till att vara medicinsk
omvårdnad.

enligt

Baspersonalen

arbetar

Baspersonalen

i äldreomsorgen

således såväl sociala

De utför
sociala

respektive

ningshavare,
personalen

medicinska

SoL och HSL
och vårdbiträden.
är undersköterskor
uppgifter. Beslut om de
som medicinska
insatserna fattas i regel av olika befatt-

men utförs under gemensam
normalt får tydlig information

arbetsledning.

Huruvida

bas-

om enligt vilken lagstiftning
Å andra sidan har det kanske

som en insats sker är svårt att bedöma.
oftast inte heller någon avgörande betydelse för hur insatsen ges. Men
och en uppgift övergår från att
behov förändras
om en vårdtagares
medicinsktill
social
insats
är det inte självklart att basperen
vara en
sonalen blir medvetna om denna förändring.

går fel när en uppgift utförs och en enskild drabbas av en
frågan om personalen som utfört
naturligtvis
etc. uppkommer
haft ett tydligt uppdrag och varit medveten om enligt vilket
uppgiften
har den frågan också bäregelsystem
som den utförs. I förlängningen
Om något

skada

på vem som skall
sådan uppgift.

ring

i anslutning

svara för tillsynsfunktionen

till

en

Ledningsansvar
för

Ledningsansvaret
ningen

för hälso-

verksamhetschef.
och

sjukvård
det vidare
MAS.

Ansvaret
samlat

äldreomsorgen
skall enligt

är delat. I ledfinnas en

29 § HSL

avser enbart hälso- och
för äldreomsorgen.
Enligt 24 § HSL ska

for verksamhetschef

ansvar
med ett särskilt
en sjuksköterska
och enligt
nämnda
lagrum
har enligt

finnas

MAS

den kommunala

och sjukvårdsinsatser

medicinskt

ansvar
2 kap 5 § förord-
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och sjukvårdens

som normalt
och sjukvården.
Funktionen

ansvar
inom hälso-

inte operationell

struktur

område

tillkommer

verksam-

som MAS

avser dock

ledning.

För socialtjänstinsatser

i äldreomsorgen

finns inga lagreglerade

krav

på ledningsfunktioner.
Den

delade

lagregleringen

innebär
och ofta
en möjlig
är en verksamhet.
av det som i praktiken

mande delad ledning

Dubbel

eller

delad

I äldreomsorgen
av beslut
mentation

om

förekom-

dokumentation

finns
sociala

skilda

krav på handläggning

och medicinska

insatser.

och dokumentation
och

Utredning

doku-

av ärenden om bistånd enligt SoL skall ske enligt reglerna i
50 och 51-52
SoL. Dokumentation
skall utvisa beslut och åtgärder

omständigheter
och händelser
som vidtas i ärendet samt faktiska
av
betydelse. Även genomgörandet
insats
ska
dokumenteras.
Den
av en
enskilde bör hållas underrättad
och övriga
om de journalanteckningar

anteckningar
Vad gäller

som förs om honom.
hälso- och sjukvårdsinsatser

ligt patientjoumallagen.

En patientjournal

som behövs för en god och
innehålla
väsentliga
uppgifter

säker

skall dokumentation
skall

innehålla

ske ende uppgifter

vård

Den skall bl.a.
av patienten.
till vården, uppgift
om bakgrunden
om
ställd
diagnos
och anledning
till mera betydande
liksom
åtgärder
väsentliga uppgifter
om vidtagna och planerade åtgärder. Uppgifter
om
vilken information
i
som lämnats till patienten skall också nedtecknas
finns alltså mer detaljerade krav på att
I sjukvården
en patienjoumal.
löpande joumalanteckning
skall föras.
åtgärder
om
För många vårdtagare
inom äldreomsorgen
finns således både en
socialtjänstakt
och en patientjournal.
Vid de särskilda
boendefonner
som tidigare
journalföring

kallats

sjukhem är det dock inte ovanligt
att all löpande
sker i patientjoumalen
och att alla insatser då redovisas
omvårdnad.
Att hantera dokumentationen
på detta sätt
som medicinsk
saknar dock lagstöd.

Det bör också noteras att ur ansvarssynpunkt
finns skillnader
i krai socialtjänsten
och hälso- och sjukvården.
Perven på dokumentation
sonals skyldighet
att föra patientjournal
är särskilt reglerad ipatientjoumallagen.
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och konstruktion

Sekretessregler

skydd

och sjukvården

och hälso-

För både socialtjänsten
till

som rr enskilds

för uppgifter

gäller

Sekretessregler

förhållanden.

personliga

Lag-

är helt parallella.
konstaterades
med Ädelreformen
I samband
att den kommunala
tillhör
i sekretesshänseende
hälso- och sjukvården
samma verksamsyfte ligrefonnens
I
socialtjänsten.
kommunala
hetsområde
den
som

reglema

av skilda

ger att det inte är fråga om verksamheter

slag.

och lagstiftningen

De enskilda

att han kan få
är det viktigt
För en enskild med behov av äldreomsorg
vård och omsorg, med säkerhet och kontinuitet
persoav professionell
inte
nal, när den behövs. Vården och omsorgen i sig är det viktiga,
för att säkra
viktigt
Samtidigt
är regelverket
runt omkring.
den enskildes vård och omsorg.
För många enskilda är det säkert tydligt att vissa insatser är medioch den flycinska och andra sociala. Men den delade lagregleringen

regelverket

mellan

tande gränsen

insatserna,

utifrån

de i grunden

skilda

lagstruktu-

svårt för de flesta att förstå.
rema, är rimligen
möjlighet
har den enskilde
I det ena systemet socialtjänsten
hävda sin rätt i samband med beslut och innan en insats utförs,

hälso-

av beslut,
och sjukvården

utförts

och

överklagande

går

något

fel,

och sjukvården

I hälso-

och omvårdnad.

via

rätt i det andra systemet
sedan en insats

den enskildes

i huvudsak

först

anmälan

kan prövas
till

och

Hälso-

sjukvårdens

eller till patientnämnden.

HSAN

ansvarsnämnd

medan

att
via

är flera olika
roller

Dessa har olika

professioner

inblandade

och kompetens.

i vård

är fallet
den enskilde

Detta

men där möter
roller agerar
professionella
skilda
utöver
som
utifrån i grunden olika system och uppdrag. Den enskilde är beroende
svårt för den
av att dessa kan samverka på ett bra sätt. Det är rimligen
och
roller
i de olika
enskilde
systern som olika
att förstå skillnaden
också

i den kommunala

aktörer

äldreomsorgen

yrkesutövare

dessutom

har och verkar

Avgifter
För insatser

enligt

socialtjänstlagen
För hjälp

kan avgifter

i hemmet,

service

tas ut enligt bestämfår
och omvårdnad

melserna

i 35 § SoL.

kommunen

enligt de regler som kommunen
ta ut skäliga avgifter
självkostnad.
får inte överstiga kommunens
Avgifterna

stämmer.

beAv-
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för nämnda

insatser och boendet får, tillsammans
med avgifter
i
26
§
HSL,
inte
uppgå
till
så
belopp
ett
stort
som avses
att den enskilde
inte förbehålls
medel för sina personliga behov.
tillräckliga
För insatser

enligt

får vårdavgifter

HSL

tas ut enligt grunder som
i 26 a § HSL finns regler som medför ett
högkostnadsskydd
innebär att sådana vårdavgifter
som för närvarande
får tas ut med högst 900 kr under en IZ-månadersperiod.

kommunen

bestämmer.

Bestämmelserna
hälso-

tive

insatser
till

Men

för avgifter

och sjukvården.

enligt

är alltså olika

De oklarheter

som ur den enskildes

en reglering

respek-

som finns mellan omsorgsenligt HSL är med hänsyn

SoL och omvårdnadsinsatser

detta knappast

för socialtjänsten

synpunkt

kan an-

ses tillfredsställande.

Sammanfattande
I bilaga

4 till

problem

detta betänkande

de förutsättningar

redningen

med den delade
finns

sammanfattning
en schematisk
av
med den delade lagregleringen
som ut-

och problem

här redovisat.

Det saknas för närvarande
Problemen

vårdplanering
två lagarna

förutsättningar

för ett enhetligt ansvar för
såväl på en övergripande
nivå som vid
och i den rent operativa verksamheten.
i de
Regleringen

äldreomsorgen.

HSL

finns

och SoL bygger

på olika

ket medför

att behov och resurser
ala och medicinska
insatser.
I vårdplanering

bedömningar
given

lagregleringen

roll

finns

och olika

behöver

regelsystem
bedömas

behovet
former

att koordinera
för beslutsfattande

för samordning

och kulturer

parallellt
olika

vil-

för soci-

professionella

etc. Här finns ingen
I den operativa äldre-

utifrån en helhetssyn.
sociala och
omsorgen finns som regel dagligen behovet att koordinera
medicinska
insatser. I den mån insatserna utförs av gemensam baspersonal undersköterskor/vårdbiträden
för sociala och medicinska
insatfår
arbetsledningen
stå för samordningen.
ser

Sammanfattningsvis

finns

följande

problem

med

den delade

lag-

utifrån

två

regleringen:

Strukturell
0

Att
olika

nivå

tillsynen

över
lagar/system,

uppdrag

äldreomsorgen

av två olika
och befogenheter.

parallellt

skall

organisationer

utövas

och med helt

olika

och konstruktion

struktur

Socialtjänstlagstijftningens
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Verksamhetsnivå
och medicinska

sociala

0

Att

0

man.
Att baspersonalen
utan tydliga

0

Att

får arbeta

i äldreomsorgen

för den medicinska

ledningsansvaret

och följer

en del en verksamheten
satorisk linje.
Att

sam-

enligt

två olika

lagar

gränser.
är lagregleför den sociala verksam-

verksamheten

saknas
reglering
rat medan motsvarande
enligt
för "verksamhetscheF
heten, Ansvaret

0

flyter

omsorg/omvårdnadsinsatser

av insatser

dokumentation

HSL

omfattar

ofta inte en motsvarande

skall

ske parallellt

endast

organi-

i socialtjänstakt

och patientjoumal.

Individnivå
0

Att

enligt två olika
tillgodoses
rätt eller möjligheter
insatser där det är svårt att se var
och medicinska
dem går när man som enskild vill ha sina synpunkter

den enskildes

för sociala

system

gränsen mellan
beaktade.
0

i roller, systern
är svårt att förstå skillnader
enligt olika
arbetar
personalgrupper
som

Att det för den enskilde

mellan

och förhållningssätt

lagstiftning.
rörande sitt eget
som vill ta del av dokumentation
en enskild
dokumentatiooch
koordinerade
ärende måste ta del av parallella

0

Att

0

ner.
Att avgiftsreglema

enligt

olika

8.4.2

för sociala

och medicinska

insatser

är uppbyggda

principer.

En

samlad

lagreglering

av vård

och

omsorg

om en gemensam regleför att få
och sociala insatser kan vara ett alternativ
ring av medicinska
i äldretill stånd en tydligare och mer samlad och enhetlig verksamhet
talat
har
olika
sammanhang
När
detta
i
nämnts,
om
man
omsorgen.
Svenska Kommunförbundet
till en vård- och omsorgslag.
möjligheten
Den delade

lagregleringen

aktualiserar

frågan

publi1999 i två rapporter berört frågan. Dels har förbundet
med titeln "En samlad lag om vård och
cerat ett diskussionsunderlag
äldreberednings
dels har frågan berörts i Kommunförbundets
omsorg",
"Vår framtid. Äldres vård och omsorg inför ZOOO-talet".
slutrapport

har våren

Svenska
medicinska

av sociala och
ser en samlad reglering
i en gemensam lagstiftning
som en lösning på sikt

Kommunförbundet
insatser
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förordar

översyn
en samtidig
av hela det regelverk
som gäller
och kommunernas
vård och omsorg. Utöver socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
tänker Kommunförbundet
då också på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS.

landstingens

Utredningen
regleringen
perspektiv.

stöd till

och omsorg
eller rimligt

regleringen

andra målgrupper,

lagreglering
aktualiserar

problemen

med den dubbla

insatser

ur ett äldreomsorgshar dock betydelse även för sociali första hand stödet till fysiskt och

samt till missbrukare.
av äldreomsorgen
en rad olika frågor

att belysa eller överväga
vilket
det grundläggande

bl.a.

sorgslag

redovisat

och medicinska

funktionshindrade,

En samlad

gäller

sociala

Den dubbla

tjänstens

psykiskt

har i detta avsnitt

för

skaplig

bör vara, om det är möjligt
grundsyn på verksamheten,

insatser

bör

inom

och eventuell

annan vård
det
inte
varit
möjligt
som
ramen för mitt uppdrag. Det

systemet för en vård- och omatt få en gemensam och tvärvetenhur sociala respektive
medicinska

regleras,

möjligheter
till ett integrerat
och om en sådan lag bör omfatta
i vilken utsträckning
sådana rättigheter

arbete

ikvalitets-

utvecklingsfrågor

garanterade

heter

bör regleras,

övriga

eller

frågor rörande

Utredningen

enskildas

har särskilt

både

från

samt

rättssäkerhet.

uppmärksammat

Verksamhetssynpunkt

behovet

av en skyndsam
dokumentation
av sociala och

översyn av möjligheterna
till gemensam
medicinska
insatser, framför allt till personer
är viktigt

rättig-

i särskilda
och med

boenden.

Detta

till

förut-

hänsyn

sättningarna
för en samordning
tillsyn,
av social och medicinsk
som
utredningen
återkommer
till i kapitel 13.
Även
i den delade regleringen
blir
om det finns tydliga problem
slutsats, densamma som Svenska Kommunförbundets,
utredningens
att
frågan om en eventuell
Vård- och omsorgslag
för en samlad reglering
insatser är så komplex
av sociala och medicinska
att den fordrar en
samtidig
översyn
i socialtjänstlagen
och hälso- och
av regelverken
sjukvårdslagen,
med tillhörande
övrigt regelverk.
har i ett
Regeringen
för att hälso- och sjukvårdslagstifannat sammanhang
gett uttryck
tningen bör ses över i syfte att få till stånd en mer överskådlig,
samlad
och patientfokuserad

äldreomsorgen

lagstiftning
på området. De behov
har sin givna plats i en sådan översyn.

som finns inom
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9

Lag

Mitt
0

förslag:

socialbidrag

om

innebär följande:
om socialbidrag
stöd
och rådgivning
ekonomiskt
om

Lagen

Bestämmelser

samlas

i en

lag.
till socialtjänstlagen.
i förhållande
Det är en specialreglering
handläggning
Socialbidragets
är även fortsättningsvis
en del av

socialtjänsten.
0
0

socialreglerar
som generellt
ska även gälla Socialbidraget.
tjänstens verksamheter
syfte ska inledningsvis
Socialbidragets
anges i lagen som en
portalparagraf.
till socialtjänstlagens
komplettering

Socialtjänstlagens

bestämmelser

för att särreglera socialbidragsbestämmelhar behandlats i kapitel
konstruktion
serna och den nya lagens
betona att de grundtankar
vill utredningen
Inledningsvis
som ligger
fortfarande
står sig. Vårt samhälle
bakom 1980 års socialtjänstreform
motiveringen

Den

allmänna

vilar

på demokratisk

grund och de värderingar

som kommit

till uttryck

i

Socialbidragäller alltjämt.
portalparagraf
socialtjänstlagens
värderingar
dessa
för
medborgarna
för
att
get fyller en viktig funktion
Regeringsformens principer om det offentligas
ska kunna upprätthållas.
inledande

gäller alla samhällsomlevnadsförhållanden
ansvar för medborgarnas
vi vill leva
den välfärdsstat
råden och kännetecknar
överlevnad
har gällt i alla tider. Det
Ett ansvar för medmänniskors
tid först som en humaunder historisk
ansvar utvecklades
kommunitär hjälp från kyrkan för att sedan övergå till de borgerliga
där bemedborgarna
alltid
hanterats
stödet
har
nära
Naturligen
nerna.

offentligas

hoven

blivit

synliga.

Det

synsättet
kommunalt

förstärkts

har ytterligare

i dagens

välfärd.
med ett utökat
ansvar för medborgarnas
försörjning
Kommunernas
ansvar för att säkerställa en grundläggande
ska därför bestå.
för medborgarna
tillkomst
tanke vid socialtjänstlagens
En grundläggande
var att vissa
samhälle

gruppers sociala och akuta problem
samhällsplanering
nom förebyggande
arbete.

En särreglering

skulle

av Socialbidraget

beaktas

och motverkas

geoch ett socialt
inte i något hänseende

och samhällsarbete
innebär
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arbetets
av det förebyggande
förhoppning
att socialbidragets

betydelse.

särreglering

Tvärtom

är det

ska innebära

att bestämmelserna

leder till en rationell handläggning
för att tillgodose
ekonomiskt
tillskott.
Betydelsen
det
sociala
arbetet i andra
av
av
avseenden
bör därmed
framstå
i
som tydligare
genom regleringen
socialtjänstlagen.

behov

särskilja

Att

insatser i form av socialt arbete och ekonomiskt
bidrag
att göra eftersom båda insatserna i vissa enskilda fall förför att hjälpa den enskilde. Gränsdragningsproblem
utsätts samverka
kommer
alltid att uppstå. Men genom samverkan
med andra verksamheter i offentlig
regi och utvecklande
av det sociala arbetets metoder
går inte alltid

kan dessa svårigheter
För
miskt

begränsas.

att förtydliga
att regleringen
avser ett grundläggande
stöd bör den benämning
som oftast används i dagligt

ekono-

tal även
för stödet. Det innebär att
regleringen
om den rättsliga
ekonomiskt
bistånd i form av försörjningsstöd
eller bistånd i annan
form som avser behov för att tillgodose
grundläggande
försörjning
en
ska benämnas socialbidrag.

gälla

i fråga

Om utredningens

förslag

redaktionella

ändringar

andra lagar.

Utredningen

eller sammanställning
När

det gäller

behov

till ny socialbidragslag
behövs
genomförs
ske i socialtjänstlagen
flertal
i
även
ett
men
har dock inte
någon
genomgång
närmare
ort

ändringar
av erforderliga
av Övergångsbestämmelser

som kan komma ifråga.
har vid tidigare
lag-

ändringar

föreskrivits
att den lag ska tillämpas
som gäller vid den tid
ansökan
korn
in
till
kommunen.
Något
skäl
att föreslå en annan
som
ordning för tillämpningen
den
lagen
föreligger inte.
av
nya

l
Mitt

Arbetslinj
förslag:

en

Den enskildes

bete, utbildning
en förutsättning

ansvar att efter sin förmåga genom areller motsvarande
ska vara
svara för sin försörjning
för rätten till socialbidrag.

Arbetslinjen

är ett begrepp som under senare år kommit
att användas i
för att betona den enskildes ansvar för sin försörjsammanhang
ning. Den enskilde ska söka arbete eller delta i olika kompetenshöj ande
olika

åtgärder.

Kravet kan också skärpas när det är fråga om ungdomars rätt
stöd genom att det ställs villkor
eller annan
om praktiktjänstgöring
arbetslik
sysselsättning.
Men även om möjligheten
att besluta om stöd
med vissa villkor
har arbetskravet
numera regleras i socialtjänstlagen
till

även tidigare

gällt för alla arbetsföra.
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I de fall
kunnat

den enskilde

påvisa

inte kunnat

goda grunder

Visa att han sökt arbetet eller inte
det har bidrag inte läm-

för att underlåta
för sin försörjning

också geförtydligades
och
socialtjänstlagen
nuvarande
6
§
gjorts
i
som
det
konstaterats
först
då
kraft
alltså
trädde
i
i
1998.
Det
januari
är
som
sina behov som samhällets
inte själv kan tillgodose
att den enskilde

nats. Den enskildes
nom de förändringar

ansvar

kan komma

ifråga.

insatser
Kritik

bedömningen
alltför

under de senaste åren därför att
mot socialtjänsten
i vissa fall varit
enskildes
förmåga
till försörjning
den
av
upplever att de ständigt får
Vissa som söker socialbidrag

har riktats

snäv.

detta som ett
kränkande
tvång och i vissa fall även som en anklagelse för dålig arkraven många gånger inte upplevs som
betsmoral
eller fusk. Eftersom
social status och
förlorar individen
relevanta i den egna livssituationen
sociallångvarigt
detta
de
gäller
social identitet.
Inte minst
som är
kan uppfatta sina möten med socialHur människor
bidragsberoende.
sina behov

ifrågasätta.

Naturligen

när de söker

tjänsten,

inte minst

vjuboken

På marginalen

SOU

den sökande

uppfattar

socialbidrag,

finns

illustrerat

i inter-

1998: 161.

har i vissa fall lett
behovsbedömning
krav på en individuell
Intill en tillämpning
av lagen som inte var avsedd vid dess tillkomst.
ärenden och
kräver kompetens
dividuella
bedömningar
att behandla
Lagens

beoch nödvändiga
sätt. Kraftiga
på ett professionellt
orimliga
ställt
har
gånger
alla
områden
många
sparingar på samhällets
krav även på de tjänstemän som ska handlägga biståndsansökningar.
Lika svårt som det kan vara för en sökande att få sina behov ständigt

bemöta

sökande

avslag. Socialkan det vara för en handläggare att motivera
socialt
arbete
också
måste
yrkeskunskap
sekreterarens
anpassas till
om
riktlinjer
i form av politiska
förutsättningarna
de kommunala
om soci-

ifrågasatta

altjänstens

och de ekonomiska

bedrivande

förutsättningarna.

Metodut-

har också ett anska
arbeta
på
för
de
anställda
kunna
sätt
ett
att
som innebär att den
svar
sätt.
kunskap de besitter i socialt arbete ska tillvaratas på ett effektivt

veckling

kan delvis

förbättra

detta. Men kommunerna

när
funktion
är att säkerställa enskildas försörjning
saknas. För att kunna fastställa att andra möjligheter
utredas. Söker en
förhållanden
saknas måste den enskildes individuella
fråga
måste handläggaren
arbetslös person socialbidrag
om sökanden
Även
älv sökt arbete och om han eller hon besökt arbetsförmedlingen.
blir
till egenförsörjning,
andra möjligheter
t.ex. genom egna tillgångar,

Socialbidragets

andra möjligheter

under en
Blir det fråga om att lämna socialbidrag
en del av utredningen.
skäl
ska naarbetsmarknadsmässiga
längre tid enbart beroende
av
utredas
ånyo
vilja att bli självförsörjande
inte den enskildes
turligtvis
vid varje
tona

utbetalningstillfálle.

det ansvar

som

I detta sammanhang

socialsekreteraren

är det viktigt att bemed den

har att tillsammans
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enskilde

och i samverkan
med arbetsförmedlingen
planera för en återgång till arbetslivet
och möjligheten
till självförsörjning.
Är det fråga
behov av ekoom en sökande som endast har tillfälligt
nomiskt
stöd måste den enskildes
behov av ekonomiskt
stöd utredas
såväl vad gäller

behovet

dem med
mer.
dessa

egna tillgångar
Socialsekreterarens

att själv kunna tillgodose
som möjligheterna
eller med hjälp av andra offentliga
stödforkunskap om offentliga
förmåner
möjliggör
i

situationer

att den enskildes
sätt. Socialsekreterarens

något

behov

Socialbidragets

kanske

ekonomiska

annat
avgörande betydelse.

kan

tillgodoses

råd kan därmed

på
få

karaktär

behov

av försörjning
enskildes möjligheter

för människors
av det yttersta skyddsnätet
innebär således alltid ett ifrågasättande
av den

till egenförsörjning
antingen genom någon form
arbete
eller
tillgångar.
enskildes ansvar är viktigt.
Den
av
genom egna
Historiskt
har
möjligheten
till
försörjning
alltid inneburit
någon
sett
fonn av sysselsättning
form
i
av arbete i det egna hushållet eller mot

ersättning

från

grundläggande
mellan

olika

andra.

Det

princip.
medborgares

finns

inte

denna
att ifrågasätta
är det också en rättvisefråga

anledning

I det hänseendet

Vad
att klara sin försörjning.
solidaritetallas
få
stöd
efter
berätt att
om är
hov men också allas skyldighet
att själv bidra efter förmåga. Mot denna
bakgrund
den enskildes ansvar tydligare
utredningen
ska anatt
anser
det egentligen

ansträngningar

handlar

den rättsliga
ges i lagen. På det sättet kommer
tisera den innebörd principen redan har.

regleringen

att konkre-

för den som ska bedöma om rätt till socialbidrag
föreligger
åberopas som grund för ett avslag.
när arbetslinjen
Individuella
och möjligheterna
förutsättningar
att genom arbete, studier
eller liknande bli självförsörjande
måste ingående prövas så att inte de
Ansvaret

är betydelsefullt

krav

Socialnämnden
kan
är orealistiska.
som ställs på den enskilde
inte kräva att den enskilde ska genomgå eller börja en utbildning
sig. Men möjligheten
att stusom innebär att den sökande skuldsätter
dera kan vara en del av den individuella
för
planering
att den
som görs
enskilde ska bli självförsörjande.
Inte minst för ungdomar bör utbilddock

ning vara en naturlig del i en sådan planering.
Socialbidraget
innehåller
funktion
en rehabiliterande
genom att det
ska vara ett stöd för att den enskilde ska återfå sin möjlighet
att försörja
sig själv. Det är alltså samma förhållande
som gäller idag enligt 6 §
SoL.

Socialbidraget

ska utformas
så att det stärker hans eller hennes releva
liv.
självständigt
Men socialbidragshanteringen
inneatt
ett
surser
fattar inte enbart utbetalning
ekonomiskt
stöd utan innefattar
också
av
rådgivning
och ekonomisk
planering.
Möjligheterna
att samverka såväl
internt

inom

kommunen

som med andra myndigheter

och organisatio-
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sådan samverkan kan
ner är därför särskilt viktigt. Forrnema för hur en
regleras i en särskild
ske har belysts tidigare. Även om Socialbidraget
och
och resurser i den övriga individlag är det viktigt
att kompetens
behov
har
socialbidragstagare
för
de
tillvara
familjeomsorgen
som
tas
Det bör också särskilt

av social rehabilitering.
samverkan
fungerande

med försäkringskassan

för att stärka den enskildes
och ur rehabiliteringssynpunkt.

angelägen

är utomordentligt

egenförsörjning

för

Socialbidrag

9.2

att en väl
arbetsförmedlingen
och

understrykas

att

till

möjligheter

uppnå skälig

levnadsnivå
Mitt

den innebörd

ning för olika

skälig

Begreppet

förslag:

som begreppet
insatser.

ska kvarstå

levnadsnivå

har vad gäller innehåll

i lagen med

och nivåbestäm-

utvecklats
ett uttryck dels för ett
är skälig levnadsnivå
Nivån preciseras inte i lagen i
dels för en nivå på innehållet.
Men
gäller en riksnorrn.
annat avseende än att för vissa kostnadsposter
Socialbidraget
precisera vilket innehåll som ska gälla för
att därutöver
Som

tidigare

innehåll

skulle

dess syfte.

motverka

och kunna anpassas
vara flexibelt
Till detta
samhällsförändringar.
olika
till såväl den enskildes
som
för
att trygga
är det yttersta skyddsnätet
kommer
att Socialbidraget
och därför ska lämnas först när andra möjligheter
enskildas försörjning
till försörjning
är uttömda.
förutsättningarna
efter de individuella
För att anpassa insatserna
bedömningen
Vid
variera.
och nivå kunna
måste alltså både innehåll
behov av
måste också särskilt beaktas om det är fråga om ett tillfälligt
Begreppets

innebörd

måste därför

behov

eller om behovet förelegat under en längre tid. Att belåter sig dock
exakt
tid för ett längre socialbidragsberoende
stämma en
varit socialenskilde
den
inte göras. Många gånger kan det vara så att
framstår
därmed
bidragsberättigad
en tid fast inte ansökt om hjälp och
socialbidrag

andra

överväganden

än

tiden

enbart

för

bidragsberoendet

som

betydelsefulla.
Vid

de beräkningama

har olika
SOU
Till

tidsvariabler

över tid
som gjorts av socialbidragsberoende
Ökade
socialbidrag
använts vilket framgår av

1999: 46.
den individuella

hör t.ex. möjligheten

av vad som är skälig levnadsnivå
Den
vad som är skälig bostadskostnad.

bedömningen
att bedöma
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inte bara med hänsyn till bostadsort

den enskildes

sociala

situation.

Skälig

utan också med hänsyn
bostadskostnad
kan också

vara olika för samma person i olika skeden av livet.
För en ensamstående
medelålders
person, som är beroende av socialbidrag, kan en högre hyra var mera skälig än för en
yngre person. Det
är mera rimligt
att en ung människa
hemifrån
får
som nyss flyttat
acceptera
än en äldre person. Ungdomar
en lägre bostadsstandard
måste vara mera flexibla i valet av bostadslösning.
Detta innebär att den individuella
behovsbedömningen
i vissa fall
kan uppfattas
Samtidigt
får detta inte innebär att
som åldersrelaterad.
alla ungdomar
bedöms ha helt lika behov. Hänsyn bör t.ex. självklart
ungdoms
hushållssituation.
tas till en enskild
Försörjningsansvar
för
bam

bör

också

ha betydelse

för

vad

som är skälig bostadskostnad.
framstår det för de
om ungdomar
som nyligen flyttat hemifrån
flesta säkert inte främmande
stöd
att den enskilde får kompletterande
från sin familj för att tillgodose
behov av möbler och hemutrustning.

Ifråga

En fråga

i många sammanhang
är om en ungdom
som diskuterats
blivit
myndig ska ha rätt till socialbidrag
för att kunna flytta hemsom
ifrån.
Föräldrar
har, oaktat myndighetsålder,
ett försörjningsansvar
enligt reglerna i föräldrabalken,
till barn som fortfarande
går i gymnasieutbildning.
Detta bör, enligt utredningens
mening, inte tolkas som att
föräldrarnas
ansvar för sina barn därefter helt upphör och att kommuDet är rimligt
nen har ansvar för att ungdomar kan flytta hemifrån.
att
föräldrar
och

tar ett visst fortsatt

självständiga

rimligt

individer.

proportion

ansvar.
Risken

till

ansvar för sina barns etablering som vuxna
Men detta ansvar måste samtidigt
stå i

en enskild

förälders

möjlighet

att ta ett sådant

för

hamnar i ett beroende av föräldrar
att ungdomar
som
till en vuxen individ bör också beaktas. Reutvecklingen
geringsrätten
har i domar närmare utvecklat
frågan om ungdomars rätt
till socialbidrag
för bostadskostnader
och därvid lagt särskild vikt vid
RÅ 1997 ref. 79.
att det var fråga om ungdomars bostadsförhållanden
starkt

hindrar

När riksnonnen

infördes år 1998 innebar detta att ett antal kommutidigare
tillämpat
fick höja sin sociner som
en särskild ungdomsnonn
albidragsnonn
för ungdomar.
Vid kontakter
haft med
som utredningen
företrädare
för olika kommuner
har den synpunkten
framkommit
att
riksnonnen

är relativt
sett mera gynnsam för unga vuxna än för andra
Diskussion
vuxna.
ovan har skett med visst beaktande av detta och av
situationen
för
många ungdomar
att
för
som får behov av socialbidrag

sin försörjning
är annorlunda
än den som gäller
äldre och blir beroende av socialbidrag.
Socialstyrelsen

1998

Effekter av ändrade socialbidrag,

för dem

s 35.

som är lite
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Trots

detta

ungdomsnonn

inte beredd att föreslå att en särskild
är utredningen
varierar.
införs. Även ungdomars behov av socialbidrag

av försörjningsstödet
för att det
behov bör anses tillfyllest
utifrån
ska vara möjligt
att bedöma även ungdoms rätt till socialbidrag
för att många ungdomars
Sannolikheten
skälig levnadsnivå.
begreppet
bör kunna vara en
kan vara av korttidskaraktär
socialbidragsberoende

lagregleringen

Det utrymme
som den nuvarande
hänsyn
till individuella
att
ta
ger

behovsbedömning.
del av det som beaktas vid en sådan individuell
för en ungdom kan
När man bedömer vad som är skälig levnadsnivå
för ungdomar
med situationen
jämförelse
från
bortse
heller
inte
man
eller
löner
låga
med
relativt
sig på arbete
som studerar
som försörjer
till en möjlig egenförsörjning.
och vikten av att ge incitament
måste alltså tolkas mot bakgrund av
skälig levnadsnivå
Begreppet
och som
principerna
de övergripande
som gäller för Socialbidraget
kommit

till

uttryck

och lagen

portalparagraf

om socialbidrag.
och

självbestämmanderätt

enskildes

den

i socialtjänstlagens
principer
är också

bestämmelserna

i de inledande

Viktiga
valfrihet.

till
I förarbetena
måste göras mellan

att en avvägning
konstruktionen
i
in
de olika intressen som vägts
av lagen. De kommuför ett eller annat
avgörande
bli
ensamt
nala resurserna kan därför inte
Men indirekt kommer tillämpningen
ställningstagande.
genom kommu1980 års socialtjänstlag

ställningstagande

och andra politiska

nala riktlinjer

förutsättningarna.

ekonomiska
änstlagens

uttalades

Detta är en logisk

att påverkas av de
konsekvens
av social-

utformning.

som i och för sig gällt
slagit fast att en avvägning mellan olika
andra insatser än socialbidrag,
fall vilket inkluderar
enskilt
ett hänsynstavarje
i
måste
göras
intressen
det inte
bedömer
Utredningen
gande till de kommunala
resurserna.

Regeringsrätten

möjligt

att genom
levnadsnivå

har också i sina avgöranden,

lagstiftningsåtgärder

ytterligare

precisera

begreppet

konflikterna
utan att
de inbyggda
att mildra
framför ett annat.
är det ytär att Socialbidraget
Viktigt
att betona i sammanhanget
och att
försörjning
till
till andra möjligheter
tersta skyddet i förhållande
till alltid måste
insatser kan bestämmas
den nivå som behovsprövade
med hänsyn till detta. Bidrag kan heller aldrig lämnas utan
utformas
för att klarlägga
utredning
att den enskilde gjort vad han kunnat för att

skälig

något intresse

själv

för

prioriteras

lösa sin försörjningsbrist.

av den skäliga nivån alltid
i förhållande
kan anses försvarbart
del innebär
socialbidragets
För

ningen

av detta är att bestämmåste göras med hänsyn till vad som
till andra möjliga insatser.

Konsekvensen

för
det att den skäliga levnadsnivån
från
bortsett
i
princip
försörjning
att säkerställa
en grundläggande
aldrig bör vara högre än den nivå som motsvarar
försörjningsbörda
studie om socialbidragets
har. I utredningens
vad en låginkomsttagare
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under

grund

för

ning.

Därtill

1990 talet

SOU

har olika

1999:46

lagts till

nivåer

bedömatt beräkna socialbidragsberoendet.
En individuell
ning kan dock alltid medföra avsteg från huvudprincipen.
Även den enskildes
har betydelse för vad
ansvar för sin försörjning
ska
Socialbidraget
som kan antas vara en skälig nivå för försörjning.
syfta till att vidmakthålla
eller återställa möjligheterna
till självförsörjkommer

i sig avhåller många
att socialbidragsprövningen
från att söka socialbidrag.
För vissa med behov av socialbidrag
har dock prövningen
så stora
nackdelar
dess syfte. Bl.a. Alternativutredningen
för
att den motverkar
människor

utökat

brukarinflytande

inom

har föreslagit
en obligatoför att lösa individers
försörjningsproblem
och kommunalt
massfattigdom
godtycke.
En generell

risk

arbetslöshetsförsäkring

och

förebygga

statlig

socialtjänsten

arbetslöshetsförsäkring

för alla arbetssökande

är också ett förslag som lyfts
Svenska Kommunförbundet

från första

fram i ett diskussionsunderlag

dagen,

utarbetat

av

Redan

vid tillkomsten
fanns ett förslag
av 1980 års socialtjänstlag
införa
allmänt
benämnt
försörjningsstöd
socialförsäkringsatt
ett
om
tillägg. Av olika skäl korn dock förlaget inte att genomföras.
Frågan om
allmän
arbetslöshetsförsäkring
i betydelsen
försörjen
av ett generellt

ningsstöd
varit

likt

socialförsäkringsfönnånema

föremål

enskildes

för diskussion.

perspektiv

också

men
Utredningen
resurser.
frågan eftersom den ligger utanför

omfattande

Utredningens

slutsats

ska kvarstå.

Preciseringar

begreppets

innebörd

individuella

behov

inser

att en reform
kommer
inte

ur den
detta
slag
kräver
av
närmare att behandla

att begreppet
och förändringar
kommer

krav

utredningstiden

väl fördelarna

uppdraget.

är därmed

vilket
och

har under

Utredningen

är naturligt

på att

med

anpassa

levnadsnivå

skälig
ständigt

hänsyn

till

insatserna

att ske av
förändrade

till

ändrade

samhällsförhållanden.
Det är viktigt
att i socialbidragsbedömningen
även beakta barnens
Ökade socialbidrag
förhållanden.
I delbetänkandet
liksom flera andra
framkommer
utveckling
rapporter om socialbidragets
att allt fler är beroende under längre tider av socialbidrag
för sin försörjning.
Inte minst
de ensamstående
föräldrarnas
behov av socialbidrag
har i detta sammanhang uppmärksammats.
karaktär av tillfälligt
Socialbidragets
stöd
har som tidigare konstaterats
i betänkandet
därför kommit att förändras.

Bedömningen

på kort sikt kan generellt sett innebära en
av socialbidrag
restriktiv
bedömning
mer
men på längre sikt måste även andra överväganden göras. Särskilt
gäller detta barnfamiljer.
och
Dålig ekonomi

2 Svenska Kommunförbundet
1999,
Socialbidraget i en återvändsgränd.

Ett värdigt forsörjningssystem

-
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arbetslöshet

längre

drabbar

även barnen
blir.

bidragstidema

och påfrestningarna
behov bör därför

Barnets

får anses öka
särskilt utredas när

bidragsberoende.

det är fråga om familjer med ett långvarigt
ler såväl de familjer
som för sin försörjning

Detta

gäl-

är helt beroende av socialtilluppbär ett ekonomiskt

som de familjer
som kontinuerligt
Detta synsätt inneförsörjningen.
skott för att klara den grundläggande
med långför barnfamiljer
bär inte en mer generös behovsbedömning

bidrag

behovsbedömMen med en individuell
särskild
hänsyn
bör
till
socialbidrag
för
grund
rätten
man ta
som
kan
där de
till vad barnets bästa kräver i sådana situationer
anses mer
utsatta än vad som kan anses vara normalt för andra bam.

socialbidragsberoende.

varigt

ning

om att allt fler föräldrar väni form av kläder
barnens underhåll
artikel
framhålla
3 i FN:s konatt
att
nu även är en del av socialtjänstlagen.
med att
kompletterats
1997/98 har portalparagrafen
Sedan årsskiftet
till lagändbarns bästa särskilt ska beaktas. Regeringen har i anslutning
Flera

har vittnat

frivilligorganisationer

dem för att få bidrag
och annat. Det finns anledning
ventionen
om barnets rättigheter

der sig till

till

att varje beslut som rör ett barn måste grunda
sig på en bedömning
om vad som är bäst just för det barnet.
FN:s
I propositionen
en strategi för att förverkliga
som behandlar
målsättningen
Sverige
i
är
rättigheter
konvention
barnets
att
anges
om

ringen3

särskilt

betonat

ska finnas med i allt beslutsfatoch dess intentioner
att konventionen
och landsting ska därför inrätta system
tande som rör barn. Kommuner
i det kommunala
för att kunna följa hur barnens bästa förverkligas
arbetet.

Socialtjänsten

med särskilt

ansvar för barnens
för
utgångspunkt

skydd

i samhället

Men
som en
idag
tillmäts
konventionen
betydelse
vill betona att den
utredningen
särskilt
ställning
ska beaktas vid socialäven innebär
att barnens

har

alltid

haft

detta

sitt

arbete.

bidragsprövningen.

9.3

Mitt

Socialbidragets
förslag:

ekonomiskt

försörjning.

Socialbidrag

ska lämnas

stöd för att tillgodose
grundläggande
En

och nivå

innehåll
till

den som är i behov av
av en grundläggande

sina behov

försörjning

omfattar

de

kost-

med den ändringen att
som idag ingår i försörjningsstödet
ska i övrigt
upphör. Socialbidrag
begränsningen
till akut tandvård

nadsposter

3 Prop 1997/98: 124
4 Prop 1997/982182
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för behov

som avser normala vardagsutgifter
och behandlingskaraktär.

satser av vård-

När

det gäller

ekonomiskt

vilket

stämmas
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innehåll

Grundläggande

för

grundläggande

behov

stöd i form

vilka

Därutöver

finns

av socialbidrag
ska ha och vilken nivå

bidraget

dessa utgår

det be-

är att det lämnas
lag angivits som kostnadsposter
första
Det är i
hand fråga om nödvändiga

har i nuvarande

schabloniserats
att utgå efter en riksnonn.
ett antal kostnadsposter
som även de avser nödvän-

diga vardagsutgifter
för

måste

som ska gälla.
vid behov. Vissa

Socialbidraget

och ingår i försörjningsstödet.

vardagsutgifter

men inte för in-

men som inte ingår i riksnonnen.
istället från den faktiska
kostnaden

Ersättningsnivån

men socialbidrag
för den del av den faktiska kostnaden
som kan antas
skälig. Orsaken till detta är bl.a. att kostnader för t.ex. bostäder och arbetsresor varierar mellan olika kommuner
i landet. Det är därför nödkan bara lämnas

vändigt

ha ett underlag
att vid bedömningen
av rätten till socialbidrag
på orten. Detta gäller även kostnader
som belyser bostadkostnaderna
för arbetsresor inom olika regioner.
Även i andra hänseenden
finns det kostnader
i olika
som varierar
delar av landet och som därför särskilt bör beaktas med hänsyn till
detta. En riksnorrn
kan aldrig bli ett tillförlitligt
mått på skälig levnadsnivå i dessa fall.
det gäller

När

inte förändras

socialbidragets

i förhållande

innehåll

och nivåbestämning

ska det

till

vad som gäller idag för försörjningsstödet, med ett undantag som gäller tandvården.
för det nuvaPrincipema
rande försörjningsstödets
utformning
framgår av regeringens
propositionen 1997/981124
avsnitt 8.6-7.
,

Tandvård

Ansökningar

bistånd till tandvård och bedömningen
om ekonomiskt
av
och kostnad som ska godtas för detta är ständigtifråomfattning
gakommande
hos socialnämndema.
Ofta är det fråga om personer som

vilken

skjutit
miska
kräver
ställs
skildes

upp behov av tandvård alltför länge på grund
resurser. Följden av detta har blivit en eftersatt
omfattande
ofta

inför

behov

ekonomiska

insatser

höga kostnader.

beslutssituationer

med

planering
av ekonomisk
frågor är av stor betydelse.

För den enskilde
de medicinska

till

däremot

borde omfattas

av knappa ekonotandvård som ofta

Biståndshandläggaren

svåra avväganden
och allmän

är det istället

där den eni

hushållsrådgivning

fråga om ett behov
av ett försäkringsskydd.

som likt
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införts som för många inhar genom tandvårdsreformen
för brukarförFöreträdare
tandvård
blir
eftersatt.
behovet
att
av
och Svenska Kommunförbundet
bunden, de fackliga organisationerna
framhållit
detta. Effekterna
har till utredningen
av reformen bör därför
Nya regler

nebär

hos de grupper som
och särskilt utifrån tandvårdsbehovet
har en sämre ekonomi än andra.
Är det fråga om en person som varit beroende av socialbidrag
under
tandvård
motiveakut
för annat än
lång tid kan behov av socialbidrag
stöd för tandbehov
däremot
Gäller
ansökningen
av ekonomiskt
ras.

utvärderas

betillfälliga
en person med låga inkomster men som ändå har
på
tillgodoses
sätt
behovet
kunna
t.ex.
bör
annat
socialbidrag
hov av
upprättas. Tandvård är dock i likhet med
genom att en avbetalningsplan
hälso- och sjukvård ett behov som gäller för alla och därmed ska kostvård till

tandvård

nadsposten

en tandläkare
tandvård uppkommer
När

försörjning.
ingå i en grundläggande
har
bedömt att den bidragssökande
socialbidrag
frågan i vilken omfattning

behov

av
ska läm-

tandvården.
I liknas och vad som kan anses vara en skälig kostnad för
ska utnivå i allmänhet
het med vad som gäller för socialbidragets
bekosta
kunna
kan
låginkomsttagare
vad
antas
gångspunkten
en
vara

själv.

i övrigt

Socialbidrag

de i lagen

Utöver

angivna

som bedömts som nödvänfinns det även andra kostnader
lika
men som inte förekommer

behovspostema

försörjning
för en grundläggande
angelägna
behov
ska
täcka
är
som
som
hushållningen.
Att i lagen räkna upp vilka de kan
ofta i den dagliga
av möjlighevara innebär en risk och en icke önskvärd begränsning
terna att tillgodose enskilda behov.
kan motreglering
detaljerad
En alltför
av rätten till socialbidrag

diga

förutsättningar
av att anpassa bidraget efter individuella
omvärldsförändringar
till följd av
anpassningar
men även nödvändiga
ska därför kunna lämnas i vissa
Socialbidrag
och nya arbetsmetoder.
behov som har samband med vad som
fall för att täcka individuella
verka

behovet

normalt

gäller

för

människors

livsföring.

Insatser

som

kan

komma

kompletteifråga för rätt till socialbidrag
är t.ex. tlyttningskostnader,
behov av
Vid
ring eller nyanskaffning
av möbler, husgeråd, TV, m.m.
socialbidrag

för dessa i lagen

ska rätten

till bidrag

tema
den begränsningen

icke

bedömas

särskilt
utifrån

specificerade
den faktiska

kostnadsposkostnaden

med

endast kan beviljas för den del av
att Socialbidraget
måste
kostnaden
som är skälig. I likhet med all socialbidragsprövning
att tillgodose sina behov.
man beakta den enskildes egna förutsättningar
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För en långvarigt
bidragsberoende
kan behovet av socialbidrag
därför
framstå som mer angeläget till skillnad från den med ett begränsat behov av socialbidrag
och större möjligheter
att själv inom en viss tids-

period

klara

sin försörjning.

Socialbidrag
Eftersom

lämnas

socialbidrag

inte för vård-

och behandlingsinsatser

för att täcka behov
som avser en
ska inte behov som avser eller har en koppling till vård- och behandlingsinsatser
prövas enligt lagen om socialbidrag. I stället ska den prövningen
göras enligt socialtjänstlagen.

grundläggande

ska utgå

försörjning

I den mån en enskild söker ekonomiskt
bidrag till kostnader för vård
eller behandling ska ansökan dock prövas av socialnämnden
enligt sooch inte enligt reglerna i lagen om socialbidrag.
cialtjänstlagen
Även
för t.ex. alkoom det i vissa fall kan hävdas att en behandling
holmissbruk
kan ha avgörande betydelse för att den enskilde ska kunna
återgå till ett normalt
liv och därmed bli självförsörjande
är det inte

fråga om sådana behov som kan uppfattas som en normal utgift för att
försöijningen.
I stället är det fråga om insatser som ha anknytning till möjligheten
socialt arbete för enskilde
att bedriva ett effektivt
eller grupper. Vilka insatser som då kan komma ifråga är en bedömning
trygga

som ska ske med en professionell
bete.
Att bistånd

utgångspunkt

i fråga om socialt

ar-

i form

av vård och behandling ska prövas enligt socialtjänstlagen är naturligt.
Mindre
kan gränsen mellan
självklar
socialtjänstlagen och lagen om socialbidrag vara om en enskild som är föremål för vård och behandling
söker ekonomiskt
bidrag i samband med

vården/behandlingen.
En grundregel
ordinär

handling

bör då vara att ekonomiskt
bidrag till kostnader
av
för barn och ungdom som är föremål för vård och beska prövas enligt lagen om socialbidrag.
blir alltså
Avgörande

karaktär

om det är fråga om sådana utgifter som vid en sedvanlig bedömning
av
behov av ekonomiskt
en bamfamiljs
tillskott skulle ha prövats enligt

socialbidragslagen.

Den bedömningen
bör också gälla för föräldrars
har
socialbidrag
till barnet även om den fakanknytning
av
som
tiska vården för tillfället
åligger annan.
För vuxna som t.ex. får behandling
för missbruk
bör bedömningen
bidrag vara beroende av vad behovet avser och den
av ett ekonomiskt
behov

enskildes

ekonomiska

situation.
De behov som ingår i en grundlägska prövas enligt reglerna i lagen om socialbidrag.
I
den mån en ansökan om ekonomiskt
bistånd inte avser grundläggande
gande försäljning

Lag om socialbidrag

SOU 1999:97

utan är kopplad till vård och behandling
prövas enligt reglerna i socialtjänstlagen.

försörjning
bistånd

till

Socialbidrag
För många

äldre

ska rätt till

sådant

och funktionshindrade

funktionshindrade

för att leva ett norär förutsättningarna
I de fall dessa
för hjälpmedel.
kostnader

med
är den enskilde häninte ersätts genom särskilda stödfonner
kan tillgodoses
för
behovet
kostnaderna
inte
visad till socialtjänsten
om
enskilde
för
den
är i dessa fall
på något annat sätt. Kommunens
ansvar
med
samband
tydligt om det inte kan hävdas att kostnaden har sådant

malt

liv

förknippade

kostnader

att det åvilar annan huvudman.
för att den
och kostnaden bedöms som nödvändig
jämförlig
därmed
delta
arbeta
eller
i
kunna
funktionshindrade
ska
syslämna socialbidrag.
selsättning bör socialnämnden
Vuxenutbildning
har i sitt delbetänkande
Kunskapslyftskommittén

vård och behandling
Är så inte fallet

en del av de svårigheter som uppstår
Exempel på sådana svårigheter som
när funktionshindrade
till
möjligheter
generellt
sett kan anses gälla för funktionshindrades
och finansiering
sysselsättning
är, tillgång
av tolk för döva och höroch andra
behov av olika hjälpmedel
selskadade, tillgång till litteratur,
för alla

SOU

behandlat

1999:39

ska studera.

för funkmöjligt
För att göra olika former av sysselsättning
huvudmän
mellan
de
krävs en samordning
tionshindrade
som kan
Socialtjänsten
åtgärder finansieras.
komma ifråga och att nödvändiga
innebära
och
det
kan
för
detta
att
även
har ett yttersta
ansvar
insatser.

kan komma ifråga.
om rätt till socialbidrag
framförallt
de iförvärvsverksocialbidrag
är
för rätt till
Målgruppen
pension ska behov av ekonomiskt
sam ålder. För äldre med otillräcklig
försörjning
prövas enligt den lag
för att klara en grundläggande
tillskott
14. Behov
kapitel
föreslås
i
till
äldre
försörjningsstöd
av
som
om
undantagsfall.
endast
i
i övrigt ska därför förekomma
socialbidrag
för att tillNär det är fråga om rätt till insatser i form av hemtjänst
och behov mer inriktade
mot persongodose behov av servicekaraktär
eller insats i form av särskilt boende för äldre eller
lig omvårdnad
ifråga.
komma
funktionshindrade
ska inte en socialbidragsprövning
fall
den
de
I
Behov av insatser ska prövas enligt socialtjänstlagen.
ensocialnämnden

måste pröva

inbehövliga
för att kunna tillgodose
tillgångar
är otillräckliga
ska
enskilde
inte
den
så
utformas
att
ska
kommunens
satser
egna taxor
I syfte att förför att uppnå en skälig levnadsnivå.
behöva socialbidrag
i förhålförutsättningar
ekonomiska
bättra den enskilde pensionärens
skildes

lande till

den kommunala

avgiftsuttaget

föreslår

Boende-

och avgiftsut-
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redningen

i sitt betänkande

en utökad

möjlighet

att få avgiften

Övriga bestämmelser
Socialbidragslagen
heterna

bidrag

avseende
innehåller

för kommunerna
ska delta

regleras

i praktik

i lagen

Utredningens

Betala

rätt SOU

bl.a.

1999:33

omprövad.

Socialbidraget

också bestämmelser

att begära att ungdomar
eller kompetenshöjande

som reglerar möjligsom uppbär socialverksamhet.

Likaså

förutsättningarna

för återkrav av utgivet socialbidrag.
innebär inte
om en särskild lag om socialbidrag
dessa
bestämmelsers
materiella
innehåll.
av

förslag

någon förändring

9.4

Bo tryggt-

Några

särskilda

rörande

frågor

socialbidrag
Under

utredningstiden
har vid kommunbesök
och genom skrivelser
inkommit
och
överlämnats
till
utredningen
ett flertal frågor uppsom
kommit
Även
till
socialbidrag
i olika situationer.
som rör rätten
om det
inte varit möjligt
för utredningen
att analysera och lämna förslag till

lösning av framställda
vill utredningen
frågeställningar
ändå lyfta fram
de tillämpningssvårigheter
förekommer
idag
vid
bedömningen
som
av
Först belyses frågeställningarna
rätt till socialbidrag.
och i de fall
utredningen
motiverade

att kommentarer
anser
görs de sist i avsnittet.

från

utredningens

sida

är

Inledningsvis

är det fråga om huruvida en person som fått ett ideellt
kan nekas socialbidrag
med hänsyn till att dennes försörjning kan tryggas genom de medel som erhållits i skadestånd.
skadestånd

Skadeståndsrätten
ekonomiska
nomiska

skiljer

skadeståndet

förluster

mellan

ekonomisk

ska kompensera

och ideell

den skadelidande

skada.
för

Det
eko-

med anledning

av skadan. Det ideella skadeståndet
den skadelidande
dels för sådan förlust som inte eller
endast med svårighet går att bevisa och dels för skada som inte är att
betrakta som ekonomisk.
ska kompensera

Lagstiftarens
skadelidande

handling

syfte med det ideella

upprättelse

eller

1998:40.

den

skadeståndet
förnedrande

är att bl.a. att ge den
och kränkande
be-

oförrätt

uppmärksammats
SOU

för

1992:84
I juni

5 Prop 1998/99: 139

utgör. Frågan har bl.a.
som skadehandlingen
i betänkandet
för kränkningen
Ersättning
genom brott
och senare i Skadestånd
på grund av brott SOU
1999

lämnade

regeringen

ett förslag5

till

riksdagen
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en särskild
tvångssteriliserade.
innebär

vilket

av det ideella

reglering

skadeståndet

till

de

bör beaktas vid
utsträckning
barns tillgångar
har uppmärkförsörjningsstöd
till
hushålls
rätt
av ett
till
de krav som
förhållande
svårigheter
i
föreligger
det
sammats att
och förvaltredovisning
föräldrabalken
i vissa fall uppställer vad gäller
tillgångar.
Ytterst är det en fråga om vilka ändamål
ning av omyndigas
ska kunna tas i
barns tillgångar
som kan accepteras för att omyndiga
När det gäller

i vilken

bedömningen

anspråk.
dighet

innebär

bestämmelser

Föräldrabalkens

Bestämmelser

sina bam.

att försörja
omyndiga

har en skylatt föräldrarna
för att
finns också ibalken

eller i de fall en
För en förmyndare
gäller
förvaltare
eller
förordnats
ett
utsetts
god man
ansvar att se till att
för
hans eller hennes
används
medel i skälig omfattning
den omyndiges
eller nytta i övrigt. De medel som inte används
utbildning
uppehälle,
skydda

barns tillgångar.

på ett tryggt sätt.
medel kan i vissa fall begränsas av de
omyndigas
av
förvärv
villkor
av gåva, testamente eller särskilt
som uppställts vid ett
Det
eller pensionssparande.
vid försäkring
förrnånstagarförordnande
uppställande
är sådant att det
kan innebära
att formen för villkorets
ska placeras

för dessa ändamål
Förvaltningen

för den ena parten att
utan möjlighet
också mot utomståVillkoren
gäller
ändra förutsättningarna.
ensidigt
medel kan därför i vissa fall inte vara åtkomliga
ende. Den omyndiges
för något annat ändamål än det som föreskrivits
eller realiserbara
som
båda parter

binder

civilrättsligt

för förmögenhetsöverföringen.

villkor
Ett

annat

bidragshandläggningen
i vissa

socialbidrag

är otillräckliga.

ning

på att underlätta
starta-eget-bidrag
ökat

förekommit

ständigt

åren

genom

återkommande

är möjligheterna
situationer
när de egna möjligheterna
De Senaste årens utökade satsningar

för
har

till

lett

att erhålla
till försörj-

som inriktats
bl.a. genom
bedömningsproblem
att de
som alltid
har uppmärksammats
att de
Särskilt

egenföretagare

i omfattning.

i social-

problem

för egenföretagare

och nyföretagande

att starta en egen rörelse inte beaktar den
Konsekvensen
av detta blir att den som
blir
uppbär ett särskilt stöd för företagare och har försörjningskyldighet
där ofta rätten till
Av olika skäl ifrågasätts
hänvisad till socialtjänsten.
i syfte
som beviljats
försörjningsbörda.
enskildes

bidrag

socialbidrag.
kommunallagen
drag till

till

i kommunerna

möjligheterna

Socialstyrelsen

i dessa

att ge individuellt
har uppmärksammat

fall

eftersom
inriktat

bi-

problemet

problem kan lösas genom en anom förevarande
kan
bestämmelser
eller om socialbidrag
kommunallagens
själv.
till
företagaren
inte
vid
behov
familj
företagarens
men
ifrågasatt

till

passning
lämnas

begränsar

näringsidkare.

och därvid

också

uppkommer

Problem
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Vidare

ifrågasätter

ändring

krävs

Ett antal
formella

enligt

Socialstyrelsen

för att socialbidrag
problem
har också

om rättsläget är sådant att en lagtill företagare ska vara möjligt.
lyfts fram som har samband med den

handläggningen

avseende möjligheterna
att angripa ett beslut
Även andra svårigheter
6 g § socialtjänstlagen.
med
samma paragraf har uppmärksammats.

nuvarande

koppling

till

Med

anledning

framhålla
enskilt
har
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frågeställningar
vill
utredningen
av ovanstående
syftar till en prövning
att socialbidragsprövningen
i varje
fall utifrån
de individuella
behov som föreligger.
Kommunen

också
Att

för

ett ansvar
är skyldiga

situationer

i lagstiftning

medborgarna

som

innebär

att

de i akuta

att bistå enskilda.
precisera

de situationer

som kan uppstå i tillämpdet
ankommer
göras utan
på kommuner
och
enskilt fall ta ställning.
Genom dessa ställnings-

låter sig inte alltid

ningen

domstolar

att i varje
kommer
vägledning

taganden

den framtida
att ges för att underlätta
vad gäller
att de svårigheter som framförts
möjligheten
att genom ideellt skadestånd eller genom att ta barns tillgångar i anspråk för att trygga en försörjning
är att ses mot bakgrunden
att Socialbidraget
är det yttersta skyddsnätet för försörjning.

tillämpningen.

Detta innebär

De flesta

människor
försöker med stor kraft lösa sina ekonomiska
och först när inga andra möjligheter
föreligger
till försörjning
kan socialbidrag
komma ifråga. För att principen
för socialbidrag
ska

problem

upprätthållas

gentemot de som gör sitt yttersta för att klara sin försörjkan det inte uppfattas som rimligt
ska skyddas och
att tillgångar
inte avräknas som är det sedvanliga vid prövningen.
Men en socialbidragsbedömning
innebär också att en individuell

ning

bedömning

måste göras.
För vissa bedömningar

som förutsättningarna
socialbidragshantering.
tiv

måste det individuella

synsättet vidgas efterdet som normalt
förekommer
i en
En behovsprövning
i ett sådan vidgat perspek-

avviker

från

förutsätter

dock att det bland de flesta i samhället
uppfattas
som
bakgrund av detta kan det ifrågasättas om det ideella skadeståndet ska användas för att tillgodose
behov av en grundläggande
försörjning.
Frågan om hur det ideella skadeståndet
ska behandlas
i
olika avseenden har upprepade
gånger lyfts fram och bör eventuellt

legitimt.

därför

ordning
Vad

Mot

även

vad

gäller

socialbidragshandläggning

för att få en enhetlig tillämpning.
gäller barns tillgångar
måste särskilt

inte kan tas i anspråk för familjens
uppehälle
föräldrabalkens
enligt

angivits
tillgångar
SOSFS

utredas

i särskild

beaktas

att deras medel
men däremot för barnets
bestämmelser.
Därutöver
kan som

försörjning

vid överförandet
ovan vissa villkor
som uppställts
av barnens
hinder.
Socialstyrelsen
har
ett
i
sina
allmänna
råd
vara
1998:11
rekommenderat
närmare
vilka
ställningstaganden

SOU

1999:97
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som kan ligga till grund för en bedömning när det är fråga om att behopå annat sätt dvs. genom egna tillgångar.
vet kan tillgodoses
Enligt utredningens
mening finns det inte skäl för att göra andra

ställningstaganden
ifråga om barnets tillgångar
än det som gör för de
kan det finnas anledvuxnas. Det vill säga i ett längre tidsperspektiv
ning att ta även barns tillgångar
i anspråk för att tillgodose
barnets behov men det kan aldrig bli fråga om att använda den omyndiges
medel
för hushållsgemensamma

Utredningens
venser
heterna
gångar

för

bl.a.

När det gäller

medger

omyndigas

företagares

inte tiden

möjlighet

frågan

om rätt till
ändrade arbetsmarknaden
och olika

med många

bör hanteras

sådana

konsek-

och

att erhålla

ett bidrag

möjlig-

till

att utredningen
närmare
kommunallagens
bestämmelser

som
socialbidrag.

beröring

har

tillgångar

för uppdraget

de konsekvenser

företagande

att frågan

av omyndigas
för
tillgångar

den som har stora tilltill dem med mindre, men kanske mer åtkomliga
att frågan bör beredas i ett större sammanhang
än vad
uppdrag medger.

utredningens

döma

är dock

förvaltningen

att realisera
i förhållande

besparingar,

ning

kostnader.

uppfattning

försörjkan be-

Överhuvudtaget kan konstateras

har

för

att den

med en annan struktur bl.a. vad gäller egenstödformer
för dessa är så komplicerad
och har

fler trygghetssystem

än Socialbidraget

i ett annat sammanhang
gällande svårigheterna

än denna utredning.

Handläggnings-

och

varför

det

Slutligen
vid tillämpning
av den nuvarande
6 g § socialtjänstlagen
så kommer
de att försvinna
med utredningens
förslag till ny lag om socialbidrag och en reviderad socialtjänstlag.

9.5

dokumentationsbestämmelser
Mitt

förslag:

socialbidrag
pas. Beslut

Utredningen
formella

I fråga om handläggning
och rätt att fatta beslut om
ska nuvarande
bestämmelser
tillämi socialtjänstlagen

om socialbidrag

har inte funnit

handläggningen

överklagas

problem

viceinriktat

har många

som motiverar

ska gälla

synpunkter

förhållningssätt

förvaltningsbesvär.

av socialbidragsärenden.
gäller för handläggningen

samma regler som idag
biståndet
även fortsättningsvis
Däremot

genom

framförts

gentemot

för

förändringar
Därför

i den

föreslås

att

av det ekonomiska
socialbidragshanteringen.

om behovet av ett mer serde bidragssökande.
Detta kom-
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menteras närmare i avsnitt
teras i avsnitt 7.6 betydelsen

10.5 om det sociala arbetet. Vidare
och arbetsmetoder.
av organisation

Beslut

ska kunna överklagas
om socialbidrag
genom
Skälen för detta framgår ovan under avsnitt 8.3.

besvär.

9.6

Ekonomiska

Inledningsvis
duell

disku-

förvaltnings-

konsekvenser

kan konstateras

karaktär med indiviatt socialbidragets
i sig leder till återhållsamhet
med kostnaderna.

behovsprövning

Förslaget

förändrar inte detta.
om en socialbidragslag
Gällande
och hur den kan utvecklas,
rättspraxis,
för
är avgörande
vilka kostnadskonsekvenser
särskild
lag
får. Förslaen
om socialbidrag
gets utökade

rätt till

på slutgiltligt

beslut

Ett sådant

förhållande

Utredningen

medger

förvaltningsbesvär

skiljer

i förvaltningsdomstol

i förhållande

och direkt

till

nuläget

kostnadsansvar.

brukar

drivs upp.
anses leda till att kostnader
det
kan
föreligga
sådan
risk.
att
en
Utredningen
förutsätter
dock att den rättspraxis
vid
som utvecklas
förvaltningsdomstolama,
med de motiveringar
utredningen
lämsom
hänsyn. Här
nar, ska innebära att det tas rimliga kommunalekonomiska
har tidigare

också hänvisats till att Regeringsrätten
i sina avgöranden
fast att i den avvägning
som i varje enskilt fall måste göras
mellan olika intressen, så är kommunernas
resurser ett sådant intresse.
Det är utredningens
uppfattning
restriktioner
att kommunalekonomiska
har slagit

fortsättningsvis

ska vägas in i det enskilda fallet.
Det är utredningens
bedömning
för socialbidrag
inte
att kostnaderna
kommer att öka till följd av det utökade rättighetsinslaget.
Det är särskilt viktigt med en restriktiv
hållning när det gäller social-

bidrag

till unga personer. Med tanke på att ungdomar i dessa sammanhang är en stor gmpp, bör en sådan restriktivitet
leda till att kostnaderna
för socialbidragen
minskar.
Den nuvarande

bestämmelsen

ändras till

att socialbidrag
inte är akut på de villkor

på kort
nerna.
nader,

sikt kan denna

för akut tandvård
om försörjningsstöd
ska vara möjligt att få även för tandvård som
Potentiellt
och
som gäller för socialbidraget.

ändring

medföra

På lång sikt bör förändringen
eftersom

nonnal

tandvård

ökade

istället

rimligen

kostnader

kunna

leda till

för kommusänkta kost-

förebygger

mer omfattande
kan
få
akut
karaktär.
som
Det är också utredningens
bedömning
vid domstoatt belastningen
lama inte kommer
att öka och därmed kommer inte heller kostnaderna
vid dessa att öka.
tandskador

Sammantaget
om socialbidrag

är det utredningens
inte medför

bedömning

några ökade kostnader.

att förslaget

till

Lag
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10. l

Inriktning

Min

bedömning:

Socialtjänstlagens

rande bestämmelserna

består.

och de målsty-

ramlagskaraktär

I kommunerna

utformas

socialtjänsten

och anpassas till lokala förutsättningar
vilket främjar såväl kvalitet i
effektivt
insatserna
utnyttjande
som ett
resurser. Särav offentliga
skilt viktigt är det därför vid val av insats att sammanväga
alla betydelsefulla

för den önskade

ser samt den enskildes
Mitt

såsom

omständigheter

kostnaderna

förslag:

som sådan,
med andra insat-

lämplighet

i jämförelse

önskemål.

Ändringarna i socialtjänstlagen
ska ha rätt till

Enskilda

insatsens

insatsen

stöd och hjälp,

innebär
service,

följande.
behandling,

vård

och omsorg.
möjlighet
Individens

att överklaga beslut enligt lagen i form förför alla individers
ska var densamma
behov av
stöd enligt socialtjänstlagen.

valtningsbesvär
socialt

införs som reglerar
En ny bestämmelse
att stödja dem som vårdar närstående.
Lagen

ska redigeras

redan

befintliga

duella

insatser.

Särskilda

och därigenom

bestämmelser

lagens

uppdrag

tillämpning

struktur

och

omfattar

utan
konstruktion.

skyldighet

en ny rubrik för i lagen
indivigäller specificerade

införs

bör avsättas för metodutveckling

stimulansmedel

att stärka ett serviceinriktat
det sociala arbetet.

Utredningens

som

kommunens

endast

förhållningssätt

inte

gentemot

i syfte
enskilda

i

en översyn av hela socialtjänstfrågor. En av dessa är lagens
form av
betydelsefullt
är vilken

vissa

Särskilt

har
den enskilde.
I utredningsarbetet
som ska garanteras
till uppemellertid
även många andra frågor väckts som har anknytning
draget och som syftar till förbättringar
av socialtjänsten.

rättsskydd
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behandlas de uppgifter
som direkt hänför sig till
och anmen också de som har sådan betydelse
sammanhanget.
till uppdraget
knytning
analys
i
att det förutsätter
en
till utredningen
i olika
Det innebär inte att de synpunkter
som framförts
bedömts
eller mindre viktiga
sammanhang
men därsom oväsentliga
I det här avsnittet

utredningsuppdraget

till utredningsuppdraget
varit svagare.
emot har anknytningen
ska alltså reglera socialnämndens
uppgifter
Socialtjänstlagen

i samtill
behov
ekonomiskt
stöd
undantaget
omfattning
tidigare
ma
som
av
socialförsörjning
en grundläggande
som regleras i den föreslagna
innebär det att
till nuvarande socialtjänstlag
bidragslagen.
I förhållande
stödet för en grundlägförsörjningsstödet
6 b § och det ekonomiska
som regleras som bistånd
av socialbidragslagen.

gande försörjning

i annan form

6 g § korn-

mer att omfattas
Ekonomiskt
stöd till vård- och behandlingsinsatser

som enskilda kan
Även
ska
det
bedömas
socialtjänstlagen.
enligt
om en beom
eller vårdinsats
åligger en annan huvudman
handlingsär socialnämnmed avden skyldig att pröva en ansökan. Men det kan vara motiverat
ansöka

Kan den
av en annan huvudman.
det yttersta anhar kommunen
svaret och måste pröva den enskildes behov av stöd. Prövningen
av rätt
till ekonomiskt
och inte enligt
stöd ska då ske enligt socialtjänstlagen
slag därför

enskildes

att behovet kan tillgodoses
behov ändå inte tillgodoses

lagen om socialbidrag.
De gränsdragningar

i
har också behandlats
som kan bli aktuella
sammanhanget
i
socialbidraget.
betydelse
Stor
är
om
om insatser i form av hjälp i hemmet och särskilt boende
för dessa insatser. Avgifterna
kommunerna
själva avgifterna

föregående

kapitel

att i fråga
bestämmer
ska därvid
så att behov

vara anpassade
av socialbidrag

till

den enskildes

ekonomiska

förhållanden

inte ska uppkomma.

goda levatt verka för individers
service,
behov av omsorg,
nadsförhållanden
och svara för enskildas
råd och stöd samt vård och ska inte förändras. Inte heller
upplysningar,
avsedd vad gäller arbetet med de grupper som särär någon förändring
Socialtjänstens

uppgifter

är alltså

och som reglerar omsorg om barn och ungdofunktionshindrade
De
samt åtgärder för missbrukare.
mar, äldre och
för socialtjänstens
arbete är alltså degrundläggande
förutsättningarna
skilt

lyfts

fram

i lagen

samma med de preciseringar
som vi nu föreslår.
Förutom
de förslag, som utredningen
senare

i kapitlet presenterar
i
under årens lopp att
gjorts
socialtjänstlagen
som
lagen redigeras om. Det innebär bl.a. att en ny rubrik kommer att förei lagen
slås för de insatser som redan idag är reglerade inledningsvis

kräver

de ändringar

insatser än andra
inriktning
på individuella
men som har en tydligare
ska
för
det
sociala
arbetet.
Därutöver
övergripande
förutsättningar
mer
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de paragrafer

som idag betecknas

ett nummer.
Detta innebär

lagen

föreslår

behövs.

lagen

dock

är

c etc. ersättas

med enbart

den nuvarande
att med enstaka undantag kommer
bestämmelser
Utsifferbeteclming.
att
en annan
däremot inte en ny socialtjänstlag
men ett nytryck av

socialtjänstlagens
redningen

med a,

Konsekvensen

begränsad

lydelse

inte ändrats

kapitel

och i kapitel

av detta när det gäller
eftersom
de materiella

tillämpningen

av

bestämmelsemas

i annan utsträckning
än vad som framgår av detta
9 om socialbidraget.
Sammanfattningsvis
innebär ovanstående att lagens karaktär som en
ramlag består. Utredningen
föreslår därmed inte en särskild lag för att
reglera verksamheten
inom äldreomsorgen.
I syfte

att stärka

socialt arbete med ett större
ett mer individinriktat
inslag av serviceinriktning
betonas betydelsen
av det sociala metodutvecklingsarbetet.
Vidare

kommer
kommunernas
skyldigheter
att bistå de anhöriga
vårdar
funktionshindrade,
eller
äldre
sjuka
som
men även anhöriga till
andra målgrupper
för socialtjänstens
insatser att förtydligas.
Det tudelade ansvar för hemsjukvården
är fortfarande
ett problem.
Det är angeläget att tydliga incitament
tillskapas för en utveckling
som
innebär ett mera samlat ansvar för hemsjukvård.
En fungerande klagomålshantering
inom socialtjänsten
är viktig såväl

för kvalitetsutveckling

för den ensom ur rättssäkerhetssynpunkt
till
komplement
viktigt
den
formella
överklaga
ett
rätten
att
som
beslut. Detta är en angelägenhet
för kommunerna
och fordrar för närvaskilde

rande ingen

särskild

Kommunens

valtningsbesvär

lagreglering.

beslut

gällande

om bistånd ska kunna
ordningen.

Det bistånd
till

vård

som nu regleras
och behandlingsinsatser

form

6 g § kommer
kommer preciseringen
särskilda

boendeforrner

Den enskilde

i den för för-

överklagas

som annat bistånd
som nu omfattas

6

f §

och bistånd

av bistånd i annan
Därmed
i en allmän biståndsparagraf.
till
form
i
hemmet
och
hjälp
insats
i
rätten
av
av
upphöra.
att

att regleras

ska alltså

enligt lagen ha rätt till en individuell
insats
och detta inte kan tillgodoses
på annat
av detta föreligger
enligt nuvarande lagstiftning
sätt. Målsättningen
är ett den enskilde ska

när behov

Utredningens
förslag innebär inte någon
en skälig levnadsnivå.
förändring
begreppet.
av
Tillsynen
och frågor som har anknytning
till
över socialtjänsten
finansieringen
kommer att behandlas i kapitel 13.
av socialtjänsten

uppnå

Ändringar

i socialtjänstlagen
kräver att vissa följdändringar
görs i
flertal
andra
författningar
hänvisar
till
års
socialtjänstlag.
1980
ett
som
Det har dock inte varit möjligt
arbete
att inom ramen för utredningens
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genomgång
en fullständig
av alla författningar
som berörs av
följdändringar.
Det arbetet får därför göras under den fortsatta bered-

göra

ningen

av förslaget.
Behovet
måste i likhet med behov av
av Övergångsbestämmelser
under
den
fortsatta
följdändringar,
beredningen
övervägas
av ärendet.

10.2

Den

enskildes

rätt

till

bistånd

Mitt

ska innehålla
Socialtjänstlagen
förslag:
en bestämmelse
som
den
enskilde
har
behov
ger
som
av stöd och hjälp, service, vård och
rätt till bistånd om inte behovet kan tillgodoomsorg och behandling

ses på annat sätt.

avsnitt har som utgångspunkt
den enskildes förutsättningar
att få
och
väl
från
stärker
hans
avvägd
rättvis
insats
socialtjänsten
en
som
eller hennes möjligheter
leva
liv.
att
ett gott
Som anförts i föregående
avsnitt ska regleringen
av den enskildes

Detta

rätt till bistånd i form av olika insatser enligt lagen ha ett allmänt innehåll utan angivande
av vilka insatser som kan komma i fråga. I detta
avsnitt vill utredningen
varför den enskildes rättssänärmare motivera
kerhet

kräver

besvär.

Det innebär

enskildes

landstinget

av förvaltningsatt avsnittet till stor del kommer att utgå från den
till kommunerna.
Men det kunde lika väl ha varit

möjlighet

förhållande

till

domstolsprövning

eller en statlig myndighet
för socialtjänstverksamhetema

ansvaret
Samstämmighet
het är särskilt

i form

om riksdagen hade valt att lägga
på någon av dessa i stället.

råder om att frågor kring den enskildes rättssäkeroch ska väga tungt. Fonnema
för hur detta
till olika
dock kraftigt
såväl över tid som i förhållande

betydelsefulla

ska ske varierar
samhällssektorer.
Fonnema

gångspunkt

för rättssäkerheten

därmed att utformas med utefterför
handen.
Detta är naturligt
är
som
förhållandet
samverkan
såväl i samhället
i
som

för
som alla fonner
mellan människor
innebär
mellan

olika

kommer

i den verklighet

intressen

ett hänsynstagande
och viljor.

till

och

en avvägning

För socialtjänstens

del innebär det att en enskilds intressen i en viss
från
ställs mot det politiska
intresset att utforma socialtjänsten
kommunalt
och
perspektiv.
det
hur
riksdagen
fråga
Främst
ett
är
en
om
regeringen
vill att medborgarnas
välfärd ska skyddas utifrån ett nationellt perspektiv.
De intressemotsättningar
som dänned uppstår i form
situation

att påverka
av möjligheter
altj änstlagen sammanvägts

och styra medborgarnas

välfärd

i syfte att stärka och skydda

har i soci-

medborgarna.
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Socialtjänstlagens
de inbyggda

portalparagraf

sammanfattar

intressemotsättningama

väl detta syfte.

överbryggats.

har inte

Men

Inte

ens
har en sådan praxis kunnat utvecklas att
preciserats
och tolkningssvårigheterna
minskat

genom Regeringsrättens
reglemas
tillämpning

domar

annat än i vissa fall. Ofta har dock detta inneburit
ett den enskildes
intressen fått överväga. Detta har fått till följd att andra intressen argumot lagens utformning.

menterar

För utredningen

att finna en lösning på problemet
som beför.
lagen
uttryck
i detta
Svårighetema
som
ger
måste hänvisa till vad som
är uppenbara och utredningen

aktar samtliga
hänseende
många

har gällt

aspekter

anförts

som den egentliga orsaken eller försvaret
Grundlagen
har inte tillräckligt
tydligt definie-

gånger tidigare

för en rådande ordning.
vad gäller statens och kommunens
rat kompetensfördelningen
ansvar. I
förarbetena
avsikten
med
detta
kunna
att
är
att
anges
anpassa ansvarsområdena efter ändrade samhällsförhållanden.
Mot bakgrund
av detta har utredningens
de motsättningar
överbrygga
som möjligt
effektiviserar
verksamheterna
reglering
som

omliggande

för de intresseavvägningar

motiven

för har även behandlats

l0.2.l

ovan i kapitel

Rättssäker

Frågan

huruvida

att kräva

prövning
Kritik

mot

lagen

hantering

socialtjänstlagen

en insats
av saken

och vid

har dock

att så långt
att få en
De bak-

som lagen ger uttryck

6 och

för

enskilda

ska ge möjligheter
för den enskilde
söka
förverkliga
detta genom
även
har sedan lagens tillkomst
ifrågasatts.

dess bestämmelser

varit

varit

behov

i domstolar
med

och målstyrningsparagrafer

utformning

ambition

som finns i syfte
ur alla perspektiv.

har förekommit.
få. Svenska

för enskilda
om rättigheter
Alternativen
till nuvarande

Kommunförbundet

har emeller-

tid som en del i sitt s.k. LIV-projekt
publicerat två skrifter
som analyoch LSS-lagen utifrån ett kommunalt
perspektiv.
serar socialtjänstlagen
Förslag framförs
också som syftar till att stärka den enskildes ställning.

Inledningsvis

bundets

kommer

diskussionsunderlag

därför

att redogöras för förformerna
for domstols-

i detta avsnitt

och därefter

för

prövningen.

Svenska kommunförbundet
1998 En samlad lag om vård och omsorg Ett
diskussionsunderlag,
Uänstegarantier och klagomålshantering
samt 1998
- en
väg till ökat medborgarinflytande.
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Svenska
enskildes

om
för att stärka

och klagomålshantering

den

ställning

Kommunförbundets
av vård-

ringen

diskussionsunderlag

Kommunförbundets

tjänstegarantier

diskussionsunderlag

behandlar

regle-

den rättsliga

från flera utgångs-

verksamheter

och omsorgsområdets

punkter.
lokaldemolcratisk

Från

utvecklingen

förbundet

har enligt

synpunkt

det senaste decenniet kännetecknats
av å ena sidan målstyming
och decentralisering
och å andra sidan ökande inslag av statlig detaljAtt
och riktade statsbidrag.
styrning
genom bl.a. rättighetslagstiftning
och
kommunerna
har ett väl tilltaget handlingsutrymme
över vårdomunder

har betydelse

sorgsområdet
skor

berörs

under

för demokratins

Om de viktiga

Verksamheter.
torde det enligt

Alla

funktionssätt.

männi-

vissa av dessa
av livet av åtminstone
politiska besluten fattas nära medborgarna

delar

olika

Kommunförbundet

vara lättare för dem att påverka och
ifrågasätts
fråga.
Principiellt
snäva

för
en
engagemang
kommunala
självbestämmandet
det
begränsningar
av
och Europakonventionen
grundlagsskydd
självstyrelsens

känna

mot bakgrund av
om kommunal

självstyrelse.
Ett finansiellt

perspektiv

på socialtjänstens

rättsliga

bygger

reglering

utveckling.
erfarenheter
stor del på kommunernas
av 1990-talets
har fått vidkännas en
Verksamheterna
inom vård- och omsorgsområdet

till

synts överstiga tillgängliga
resursom anspråken har ökat på flera verksamhetsområden
Ökande
utgifter.
oförändrade
på sänkta eller åtminstone

där behoven

utveckling

ser. Samtidigt
har krav ställts

anspråk
också

ofta påtagligt

samman med bl.a. ökade
med nya och vidgade uppgifter.
hör

antal

äldre

Ekonomisk

staten när kommunernas
ansvar har förändrats
saknats eller varit otillräcklig.
med denna utveckling

Parallellt

delaktighet

medborgare.

Kommuninvånama

tjänsterna
Mot

skall motsvara
denna

sionsunderlag
utökat

ansvar

bakgrund

område
lokalt

och

förbundet

har enligt

på information,

skattebetalarna

behov
var och ens individuella
Kommunförbundet
skisserar

men
från
ofta
valfri-

bland

särskilt

yngre
sig att
och önskemål.

förväntar

i sina

diskus-

få ett
och
vård
av
och inflytande.
För att

där kommunerna
i framtiden
en utveckling
behov
medborgarnas
för att såväl tillgodose

skulle

trygghet
av rättslig
mening att
för en sådan utveckling
är förbundets
socialtjänstens
inom
bör ange kommunernas
ansvar

omsorg som deras
skapa förutsättningar

socialtjänstlagen

ökar kraven

och medbestämmande

het, kvalitet,

skolbarn

och

kompensation

behov

preciseras
Lagens bestämmelser
av tydliga skyldigheter.
har
vad kommuninvånama
riktlinjer
i kommunala
som beskriver
i form
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i fråga om verksamheternas

rätt att kräva
litet.

omfattning

innehåll,

och kva-

den
Eftersom
av laglighetsprövning.
till
därmed
begränsas
beslut
rättsliga
granskningen
av kommunens
behöver den externa, opartiska granskningen
lagligheten
av beslutets
Enligt Kommunlämplighet
prövas av andra instanser än domstolarna.
Domstolskontrollen

diskussionsunderlag

förbundets

verksamheter

socialtjänstens

ansvarsområde

nämndernas
altjänstens
För

utgörs

bl.a. statens tillsyn
över
patientutökning
och
förtydligas
av
en
för sociyrkesansvar
samt ett individuellt
bör

således

yrkesutövare

att stärka

övervägas.
rättsliga
den enskildes

socialtjänstlag

skyldighetsbaserad

ställning

ramen för en
skyldighet
att
ges
laglighetsprövning.

inom

kan länsstyrelsen

upp rättelser av beslut som upphävts genom
kan också ges möjlighet
att vid vite förelägga
Länsstyrelserna
dom.
domstolens
efter
sig
tid
viss
inom
rätta
nerna att

följa

kommu-

och annan extern granskning
av
om domstolskontroll
utveckla
på eget initiativ
kan kommunerna
verksamhet
kommunernas
i vård- och omsorgsställning
instrument
som stärker den enskildes
framgår att sådana instruverksamheterna.
Av diskussionsunderlagen
Vid

sidan

änstegarantier och klagomålshantering.
ment kan vara t.ex.
i fråga om
utfástelser
knyts kommunernas
Genom tjänstegarantier
individuell
fortill en
och kvalitet
omfattning
olika tjänsters innehåll,
erhåller
utfästelser
kommunens
bindelse.
Om en tjänst inte motsvarar
den drabbade
sänkt avgift.

cialtjänstens

t.ex. i form av
av kompensation,
kännedom
får
medborgaren
Genom preciseringen
om sotill
i förhållande
utbud och kan bedöma tjänstens kvalitet
individen

nivån.

Kommunerna

tjänstemas

innehåll

den utlovade
på de olika

service

hur kommunens
garantiema
olika

håll

form

någon

blir
mot

kan samtidigt

påverkas av det finansiella

också ett användbart
samtidigt

kommunen

styra förväntningarna
för medborgarna

och göra det begripligt

utrymmet.

Tjänste-

underlag för krav som riktas från
utvärderingssom de underlättar

och uppföljningsarbetet.
är att huvudmannengenom att inverksamheten,
från den ordinarie
som
rätta en instans som fristående
tar emot, utreder och vid behov åtgärdar klagomål - på ett snabbt och
enkelt sätt skall kunna rätta till de fel eller brister som uppstår i konKlagomål
takten med den enskilde.
är inte minst en viktig kunskapsinnehåll och kvalitet.
källa för kommunen
att förbättra verksamheternas

Syftet

med klagomålshantering

Kommunförbundets
inte varit

föremål

utgör
rapporter
behandling.

for politisk

9 19-1630
SocialtjänstdelA

diskussionsunderlag

och

har
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Laglighetsprövning
Kommunala

beslut

gällande

socialtjänsten

kan i domstol

dels i

prövas

formen

enligt kommunallagen
1991:900
dels
av laglighetsprövning
Laglighetsprövningen
är en form av kommunal
som förvaltningsbevär.
medborgartalan
rätt att i förvaltningssom ger kommunmedborgaren
domstol
hävda sina intressen,
exempelvis
rätten till likabehandling,
den kommun
han är medlem i och vars verksamhet
gentemot
till stor
del finansieras
genom kommunalskatt.
Den enskildes möjligheter
självatt kontrollera
att den kommunala

styrelsen

utövas

på ett rättsenlighet

sätt bedöms

enligt

de kriterier

som
Om besvären bifalls får beslutet upphävas men
anges i kommunallagen.
inte ersättas med ett annat beslut. De grunder som enligt 10 kap 8 §
kommunallagen
kan åberopas som grund för att upphäva ett beslut är
följande:
huruvida
huruvida

i laga ordning,
ett beslut har tillkommit
beslutet är hänförligt
till den kommunala

om beslutet
om beslutet
Genom

fattas i enlighet
strider

med den beslutandes

kompetensen,

befogenhet

eller

mot lag eller författning.

laglighetsprövningen

har alltså

den enskilde

kommunmedlem-

beslut utan att de direkt berör
att överklaga kommunala
men möjlighet
honom eller henne personligen.
Syftet med prövningen
är inte en kontroll av lämpligheten
i varje enskilt fall utan en kontroll
av den politiska
Är det därför fråga
processen utifrån de angivna kriterierna.
om enskilda rättsanspråk
sker den prövningen
i stället
i princip
mot kommunen
eller på civilprocessuell
grund.
som förvaltningsbesvär
Av 10 kap 2 § andra punkten kommunallagen
framgår

att ett beslut
eller verkställande
Undanart inte får överklagas.
av rent förberedande
ska riktas mot det beslutande orgataget ska markera att överklagandet
nets avgörande och inte effektueringen.
Den enskilde
beslut prövat enligt komsom vill få ett kommunalt
har att iaktta de tider som gäller för överklagandet.
munallagen
Enligt
10 kap 4 § kommunallagen

dag då det på kommunen

innebär

det att tiden

anslagstavla

beräknas

tillkännagivits

för kommunen
över beslutet justerats. Någon skyldighet
möjligheten
till laglighetsprövning
föreligger
inte.
På socialtjänstens

område

kan laglighetsprövningen

utifrån

den

att protokollet
att upplysa om
komma

ifråga

för att pröva

Vid de
riktlinjer
är rättsenliga.
om beslut om kommunala
ändringarna
kom delar av socialtjänsten
senaste
att
av socialtjänstlagen
regleras utifrån förutsättningen
att kommunerna
genom egna riktlinjer
skulle

precisera

gäller

missbrukarvård.

de insatser
Ofta

som skulle kunna komma ifråga, t.ex. vad
åberopas att beslutet strider mot den kom-
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för att det gäller en verksamhet
som inte är allenskild
till
lämnas
understöd
utan stöd för
karaktär,
män i sin
t.ex. om
strider
beslutet
mot likställigdet i särskild lag. I de fall det hävdas att
kan beslutet komma att bedömas som olagligt eftersom
hetsprincipen

munala

kompetensen

lika enligt
i samma situation ska behandlas
fastkommunfullmäktige
ofta
åberopas
när
kommunallagen.
också
beslut
har
Kommunala
tjänster.
ställer avgifter för kommunala
undanröjts när det gällt beslut om avgifter som varit i strid med lag.
kommunmedlemmar

alla

Grunden

Förvaltningsbesvär
innebär
enligt kommunallagen
mot laglighetsprövningen
beslutets
både
förvaltningsbesvär
anföra
att
möjlighet
den enskildes
att
laglighet och lämplighet prövas av domstolen. Utifrån vad den enskilde
anfört som skäl för att beslutet ska ändras eller ligga
och kommunen
skillnad

Till

att fatta ett nytt beslut med en annan inneföreligger
börd. Några speciella
som begränsar prövningen
domstolsreglerar
alltså inte. Enligt 29 § förvaltningsprocesslagen,
som
får rättens avgörande emellertid
förfarandet
i förvaltningsdomstolama,
kan dock domstolen
inte gå utöver vad som yrkas i målet. Undantagsvis
enskilde.
Mot detta ska stälför
den
det
bättre
till
besluta
utan yrkande
domstolen
8
§ samma lag, vilenligt
för
las den skyldighet
som gäller
innebär att rätten ska se till att målet blir så utrett som
ken skyldighet
kräver. Rätten får dock inte utan stöd i författning
dess beskaffenhet
fast har domstolen

möjlighet

kriterier

vidga
något
dock

den ram som parterna lagt fast för prövningen
genom att utreda
praktiken är det
tvisten.
I
partsbestämda
utanför
den
som ligger
de begränsningar
många gånger svårt att fastställa
som kan

komma

ifråga.

för
att i sitt beslut upplysa om möjligheten
Den
rätten
förvaltningsbesvär.
den enskilde att få beslutet prövat som
dock bara den som beslutet angår. Den enskilde uppfattar
tillkommer
att få det kommunala
förvaltningsbesvären
som en bättre möjlighet
är skyldig

Kommunen

beslutet
prövas

granskat av en oberoende instans eftersom även lämpligheten
för rätt till prövnågra särskilda kriterier
och det inte föreligger

ning.

Rättsäkerhet

Enligt

för den enskilde

utredningens

Kommunförbundets

riktlinjer

mening

innebär

diskussionsunderlag,

och kommunal

som ges i Svenska
för
avseende ökat utrymme

de förslag

klagomålshantering,

att den enskildes

ställning
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stärks på ett förtjänstfullt
på ett verlcningsfullt
sätt. Det tillgodoser
sätt
såväl den enskildes
intressen som den ekonomiska
och politiska
verklighetens krav på socialtjänsten.
Det är alltså av stort värde att dessa

principer

utvecklas

för en nationell
tillämpning.
Utredningen
anser
att utformningen
av de framlagda förslagen bäst sker i komefter lokala förutsättningar.
Därför kommer här inte att lämnas

emellertid

munerna
några förslag

om lagreglering
av dessa.
är om de nämnda åtgärderna

Frågan

enskildas

garantera

handlingsinsatser.
linjer

och

mellan

vara tillräckliga
stöd och vård-

för att
och be-

Innebär

den enskildes

självbestämmanderätt
uttryck

kan

när det gäller

riktlag, kommunala
en skyldighetsbaserad
väl
fungerande
uppnåtts
avvägning
att en
intressen och det offentligas
ansvar

tjänstegarantier

Utgångspunkten

ringar

rättssäkerhet

för all

socialtjänstverksamhet

och inflytande

ska beaktas.

är att den enskildes
Det har kommit
till

i lagens portalparagraf

och även i samband med senare lagändsom betydelsefullt
prop. 1997/982124 s. 31 och 92 .
ställning i förhållande
till myndighetens
rutiner måste därför

markerats

Individens
förändras

i syfte att ge utrymme
för medverkan
och inflytande
i handMöjligheten
i processen är
att påverka och vara delaktig
nämligen
Detta
av väsentlig betydelse för att insatsen ska bli effektiv.
är en allmän utveckling
verksamhet.
I ett vidare
som gäller all offentlig

läggningen.

perspektiv

är det fråga om vilken makt som ska ges till medborgarna
i
syfte att uppnå detta.
Konsekvensen
av detta är att om den enskilde ska tilldelas ett större
inflytande
eller valfrihet
är det svårt att bortse från att det innebär en
risk för begränsning
självbestämmanderätten.
Fråav den kommunala
gan är då vilken form av makt som den enskilde kan använda
brukar man behandla
att uppnå sina syften. I sammanhanget
tiska, ekonomiska
och rättsliga
makten
Den enskilde
kan
sina politiska
framföra
sina åsikter. Det är ett
representanter
tjänsten
skilt

tillämpligt

fall

är dock

maktmedel.

mer
verksamheter

tveksam.

Möjligheten
Politikernas

att vinna

sig av för
den polialltid

rättelse
och roll

via

för sociali ett eni dagens

ansvar
karaktär.
är av annan och mer övergripande
Som konsument
ha ekonomisk
makt att välja olika
anses individen
alternativ.
Den möjligheten
föreligger
dock i ringa utsträckning
på det
kommunala
området eftersom individen
beroende
är
av de skattefinankommunala

sierade

tjänster som bjuds ut och i begränsad omfattning
själv, utifrån
kan välja insats.
perspektiv,
ett ekonomiskt
Istället är det den rättsliga
makten som kommit
att få störst betydelse inom den offentliga
verksamheten.
På socialtjänstens
område har
därför sedan socialtjänstlagens
tillkomst
en rätt till domstolsprövning
2 Bl.a. SOU 1998:103.
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för att garantera enskildas rätt att få sin sak bedömd av ett
i landet har den uppgiften legat hos
annat fristående organ. Av tradition
kunskap och organidomstolarna
som haft en för ändamålet anpassad
sation för att avväga och bedöma olika intressen ur ett rättsligt
per-

förelegat

att
För att kunna hävda att den enskilde har en reell möjlighet
medbestämmanderätt
och
valfrihet
vara delaktig och kunna påverka, ha
att han/hon har någon form av makt för att hävda sin sak.
är det viktigt
krävs att den enskilde kan
För att detta ska upplevas som verkningsfullt
det
till
något
än
vända sig
annat organ
som redan har den formella
för
att realisera åtgärderna eller
makten och de ekonomiska
resurserna
debatten kan
att det kan göras troligt att den enskilde i den offentliga

spektiv.

hävda

sin sak.

att det är fråga om att upprätthålla indivianser utredningen
för de system som byggts upp för att säkra dennes väldens förtroende
makten grundas på
samhälle där den offentliga
färd. I ett demokratiskt
Ytterst

att
lagar är det viktigt att den svage upplever att det finns en möjlighet
till
inhävda
sin
rätt
både
handlar
att
Det
hävda sin egen rätt.
egen
om
flytande som att hävda rätten till resurser av olika slag. Därtill kommer
makten
att detta handlar om den svages skydd mot att den offentliga
missbrukas.
Ur ett vidare
rande demokrati

demokratiperspektiv

kan ifrågasättas

om inte en fungeFör socialtjänstens

en form av maktfördelning.
del skulle det innebära att den enskildes ställning måste balanseras mot
makt som representeras av kommunema3.
den offentliga
behov av socialt stöd
ska säkra alla medborgares
Socialtjänstlagen
utförs inom hälsointe
behandlingsinsatser
och
vårdsom
men även
människor
fråga
Ofta är det
och sjukvården.
som lever i en utsatt
om
Även peroch pressad situation och som just därför är i behov av hjälp.
i behov av särskild vård
soner som bara på grund av ålderssvaghet är
få
det.
ska
Behovet av hjälp avser många gånger sådana svårigheter som inneälpsökande är svag och har svårt att se hur problemen ska
bär att den
kräver

lösningar utantill alternativa
är stor och möjligheten
vända
få. Att i en svår livssituation
ansvarsområdet
sina
hävda
integritet
personlig
och med bibehållen
sig till socialtjänsten
också
kan
Men det
behov kan för många upplevas som besvärande.
socialtjänsten
avvägningar
inför
ställas
fråga
som för
att
av
om
vara
den enskilde kan vara livsavgörande.
i bemöskydd krävs professionalitet
För att stärka den enskildes
lösas. Utsattheten

för det kommunala

tande
handlas

och handläggning.
i avsnitt

3 SOU 1999:58.

Metodarbetets

10.5. Men därtill

fordras

betydelse

i sammanhanget

att det yttersta

rättsliga

be-

skyd-

261

262

Socialtjänstlagen

SOU 1999:97

det för individen
kan tillgodoses
till domstolsprövgenom möjligheten
ning i forrn av förvaltningsbesvär.
Det är viktigt notera att uppgifterna
för socialtjänsten
skiljer sig från
många offentliga
verksamheters.
Särskilt bör beaktas att de verksamheter som socialtjänstlagen
reglerar många gånger vänder sig till sköra
personer, som är i en svår situation och med behov av stöd. Deras sociala nätverk är inte sällan svaga och deras möjligheter
att agera politiskt
och opinionsmässigt
får anses förhållandevis
små.
Den utsatta situation
klienter befinner
som socialtjänstens
det inte naturligt att agera för en förändring av socialtjänsten.
ligheten kan fungera för dem som vill påverka i bamomsorgs-

frågor.

En vital

munala

fentliga
Detta

kommunal

debatt

uppgifter

av mer teknisk
rummet med uppslutning
gäller emellertid
inte alltid

i dessa frågor
karaktär

låter

sig i gör
Den möjoch skol-

och även andra komsig väl föras

av andra med likartade
för den som är behov

i det of-

erfarenheter.

av personligt
sina närmaste. Behovet av personlig
integritet
är
sätt begränsar möjligheterna
en faktor som på ett inte obetydligt
att föra
fram ett socialtjänstärende
till offentlig
debatt. Även i de fall enskilda
lämnar ut uppgifter
sig
själva
syfte
i
att skapa debatt är förutom
stöd för sig själv

sättningarna
mäle

från

för debatt

generella
enskilde.

begränsade.

offentliga

som den enskilde
Sammantaget

tjänsten

eller

organ inskränkta
är tillförsäkrad.

Så är t.ex. möjligheterna
till genpå grund av det sekretesskydd

innebär detta att den enskildes
ställning inom socialfå ett särskilt skydd. Målstymingsreglema
och de mer
bestämmelserna
i socialtjänstlagen
är i sig ett skydd för den
Men det skyddet är inte i det individuella
fallet verlcningsfullt

måste

i syfte

att hävda lagens mening mot det offentliga.
En annan form av
rättssäkerhetsgaranti
krävs. Som ovan behandlats i kapitel 6 är rättssäkerhet mer än bara en möjlighet
till domstolsprövning.
Som en garant
för att lagens syften i det enskilda fallet upprätthålls
har den dock fungerat under lång tid i vårt land. Att tolka lagen och göra en avvägning
mellan de olika intressen som socialtjänstlagen
ger uttryck för görs bäst
genom en domstolsprövning
som grundas på en bestämmelse
den enskilde rätt till en insats under vissa förutsättningar.

Utredningens
möjlighet

slutsats

som ger

är därför

ska finnas en
att det även i framtiden
kunna
kommunala
överklaga
beslut som föratt
Att renodla socialtjänstlagen
till en skyldighetslag
med

för enskilda

valtningsbesvär.

huvudsakligen

bestämmelser

dvs. bestämmelav skyldighetskaraktärför
det
allmänna
att
ser som anger
utan
ge enskilda medborgare en individuell
förenligt
rätt att kräva fullgörelse
inte
med
- är
det skydd som socialtjänsten
måste ge utsatta medborgare.

skyldigheter

4 Sterzel.

i
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Laglighetsprövning

är i detta fall den form av domstolsprövning
inte
till förvalltningsbesvär
i fråga om möjligheten

som skulle komma
skulle finnas i socialtjänstlagen.

att genom laglighetsprövatt det strider mot de så kallade
till framgång, dvs. uppskyldighetsregler
målreglerna
gör utsikterna
så gott som obefmtligas. En skylhävande av ett beslut som olagligt,
i form av
med rätt till domstolsprövning
lagstiftning
dighetsbaserad
att skydda den svagare
fyller därför inte funktionen
laglighetsprövning

Möjligheten

och anföra

ett beslut

överklaga

ning

anser nödvändigt.
som utredningen
gentemot skyldighetslagstiftning
Det alternativ
som framhålls
Att däremot precisera lagens bestämmelser
rättighetsbestämmelser.

parten

i de hänseenden

är
så

att den enskilde genom att läsa lagen får kännedom
om vilka insatser
socialtjänstens
på
inte
låter
sig
i
kommunerna
göras
kan
erbjudas
som
enskilt fall
det
varje
i
krav
lagens
på
område. Det beror framförallt
att
som innebär att en mängd olika insatser av
en bedömning
skulle inte vara
karaktär kan komma ifråga. En sådan precisering
och
förnyelse
utveckling
till
med
möjligheter
förenlig
av socialtjänsten

ska göras
olika

Därtill
metodutveckling.
en professionell
ska kunna anpassas
verksamhet
kommer
kravet på att socialtjänstens
till skilda lokala förutsättningar.
medborgare
kan däremot
Rättighetsbestämmelsema
ge enskilda
heller

och skulle

inte främja

att kräva ut en rättighet av något slag. Med rättighetsbestämoch
melser följer möjligheten
att hävda rätten till domstolsprövning
prövat. För
kunna få både beslutets laglighet och lämplighet
därigenom
beslut överprövas
innebär det att kommunala
den enskilde
av en från

möjlighet

fristående

kommunerna
stolarna
förtroende

i olika

Även
om kritik riktas mot domhar
undersökningar
att medborgarna

organisation.

avseenden

visar

för dem.

att socialtjänstlagen
anser således utredningen
för att i angivna
rättighetskaraktär
bestämmelse
av
en
Att utrnönstra
lagen.
enligt
enskildas behov av insatser
syften tillgodose
behov av stöd och hjälp från någon annan
någon grupp av individers
Alla
oskäligt.
lagen anser utredningen
enligt
behov
insats
grupps
av
medborgare ska ha samma skydd och rätt till stöd enligt lagen. I ett viockså den högsta förvaltningsdomstolens,
kommer
dare perspektiv
att stärka
utslag som är vägledande för tillämpningen
Regeringsrätten,
i bedömningama.
enhetligheten
den nationella
bestämmelser
ska också att lagen även i övrigt innehåller
Tilläggas

Sammanfattningsvis

ska innehålla

dokumentation
om handläggning,
säkerhet för den enskilde. Även

3.8.

och statlig tillsyn
de allmänna

som syftar till rätts-

förvaltningsrättsliga

reg-
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och sekretesslagens

ett starkt

skydd

lO.2.2

stärker

bestämmelser

Balansen

mellan

kommunernas
effektiv
Min

som ger uppgifter

om enskilde

rättssäkerheten.

för

rätten

möjlighet

den enskilde
bedriva

att

och

en

socialtjänst

Vid bedömningen
av vilken form av insats som
ifråga måste en sammanvägning
göras av olika omstänsåsom den önskade insatsens lämplighet
som sådan, kostför den önskade insatsen i jämförelse
med andra insatser

bedömning:

kan komma

digheter
naderna

samt den enskildes

Som inledningsvis

önskemål.

konstaterats

är socialtjänstlagen
en sammanvägning
belysts i kapitel
Det har också
av olika intressen. Detta har utförligt
varit en av ramlagskaraktärens
målsättningar
bl.a. för att stärka den
kommunala
självstyrelsen.
Men ramlagama
med bestämmelser
vars
innehåll snarare karaktäriseras
av en ambition än en klar handlingsregel
innebär problem.
I det här avsnittet
ekonomisk
ställs

natur
Först

inför.

ekonomisk

vill

utredningen

kommunerna

som
kan konstateras

särskilt

belysa

på grund

de problem

av

lagkonstruktionen

av
för all
princip
att en grundläggande
ska ligga på samma ställe
är att beslutsansvaret
Det är inte fullt ut fallet vad gäller socialtjäns-

planering

som kostnadsansvaret.
självbestämmanderätt
och möjligheter
ten. Kommunernas
att planera
obligatoriska
verksamheter
försvåras.
I det perspektivet
framstår den
enskildes rätt till domstolsprövning
som ytterligare
en svårighet och en

statlig

begränsning

i möjligheterna

ställs socialtjänstlagens
Svenska
l0.2.1,

att planera
rättighetsbestämmelser

Kommunförbundet

belyst

dessa frågor

ten ska stärkas utifrån

Möjligheterna
kala förutsättningar

verksamheterna.

har i sitt diskussionsunderlag,
och hur den enskildes

ett lokaldemokratiskt

ställning

att anpassa
även i kapitel ll.

verksamheterna

På ett principiellt
plan kan inte kommunernas
kritik
och begränsning
i fråga om kommunala
nas inflytande
bedrivande

ifrågasättas.

detta. Domslut

Vissa

domstolsavgörande

varit
som kommuner
rit ökade kostnader för kommunerna.

se avsnitt
i socialtjäns-

perspektiv.

för kommunerna
behandlas

Dämied

i fokus.

till

lo-

om domstolarverksamheters

har också

bekräftat

skyldiga

har innebuatt verkställa
Framförallt
har det gällt kommu-

bistånatt själv bestämma nivån för det ekonomiska
nens möjligheter
det. Men även ett antal avgöranden avseende rätt att välja behandlings-
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hem

för

för att inte i tillräcklig
har kritiserats
av missbruk
ha beaktat möjliga alternativ och kostnadskonsekvenser.

vård

sträckning

i detta

ska dock

Det

sina prejudicerande

sammanhanget

nämnas

inte helt bortsett

utslag

framfört
utan i argumenteringen
beaktas. Till exempel har fastslagits

sekvenserna
måste

från

ut-

i
att Regeringsrätten
konde ekonomiska

att även kostnadsaspekter
inte har
att den enskilde

rätt att erhålla en viss insats.
Vid valet av insats måste därför hänsyn tas till vilka alternativa
och en sammanvägning
resurser som finns att tillgå inom kommunen
kostlämplighet,
göras av olika omständigheter
som vårdanstaltens

ovillkorlig

någon

och den enskildes
med andra alternativ
i jämförelse
otydliga avgöranställas
kan
vissa
vårdfonn.
detta
Mot
önskemål
om
har i andra avgöRättspraxis
den i fråga om kostnadskonsekvensema.
konselagens intentioner
randen förtydligat
om hänsyn till ekonomiska

naderna

för vården

kvenser.
önskemål om att det i lagtexmot lagen har det framförts
kommunala
ska framgå att de
ten uttryckligen
resurserna ska vägas in i
När det gäller kommunens
bedömningen.
av olika
egen bedömning
avvägningar
att
även ekonomiska
insatser kommer naturligen
möjliga
I kritiken

ingå

i varje

enskilt

fall.

självstyrelseprincipen

Att

som

det är möjligt
även inkluderar

följer
den

av den kommunala
beskattkommunala

ningsrätten.
Även den statliga

verkar i samma riktning,
finansieringsmodellen
dvs. att statsbidragen
är generella och styrs inte till särskilda ändamål.
möjligheter
att anpassa resurserna
Detta bl.a. for att öka kommunernas
överväefter lokal behov. Att därutöver i lagen föreslå att ekonomiska

ganden
miska

ska ske kräver

alltid

aspekter

all offentlig

som ekonoav såväl juridiska
för
principerna
från de övergripande

analyser

med utgångspunkt

verksamhet.

betona att när det är fråga om människors behov av social hjälp är det alltid en grannlaga uppgift att samska
för att behovet
de omständigheter
manväga
som har betydelse
bortse
kan
då
inte
Man
ändamålsenligt
tillfredsställas
sätt.
på
kunna
ett
Hänsyn till
konsekvenserna
från de ekonomiska
av olika alternativ.

Utredningen

vill

dock särskilt

gör.
som socialnämnden
medel som ska
Ur ett allmänt medborgarperspektiv
är det offentliga
när
mellan den enskildes vilja och motivation
fördelas.
Avvägningen
socialarbeför
uppgift
viktig
det gäller olika alternativ
är en svår och
och
kunskap om behandlingsmetoder
tama. Men med en professionell
kunna
bör även en enskild socialsekreterare
individuella
bedömningar

dessa måste ingå i den bedömning

6 RÅ 85 2:67, RÅ 1991 ref 97, Samma kriterier angivna avseende annat behov RP
1986 ref 175.
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ekonomiska

avvägningar.

Även

den politiska

nämnden

har i

detta avseende

till inflytande
socialen möjlighet
genom att strukturera
tjänsten i avsikt att minska behov av individuella
insatser och istället
främja ett allmänt förebyggande
arbete.
När det gäller förutsättningarna
att utforma ett allmänt socialt förebyggande arbete har socialnämndema
full frihet. I tider med knappa
innebär beresurser har dock ofta det arbetet minskat vilket sannolikt
hov av ökade individuella
insatser i ett längre tidsperspektiv.
Detta
gäller framförallt
stöd till barn och ungdom saint vård till missbrukare,
funktionshindrade.
I de fall den
men även vård och stöd för psykiskt
enskilde

inte kan biträda socialsekreterarens
bedömning
av behov eller
instats
blir
saken
kanske
föremål
för
domstolsprövning.
Det
av
åligger då socialnämnden
och
ha ett bra beslutsunderatt argumentera
lag för det alternativ
som beslutet ger uttryck för. På det sättet kommer
val

ekonomiska

bedömningar
att bli en del av det processmaterial
som
har att ta i beaktande
för bedömningen.
som ett underlag
Någon självständig
betydelse kan dock inte de ekonomiska
argumenten
få på rättslig grund med nuvarande lagkonstniktion.
domstolen

I anslutning

till

och skyldighetslagar

ningama

följande

rättsläget

utifrån

ekonomiska

en redovisning
av olika frågor kring rättighetslagar
gör Sterzel i sin bok om utvecklingen
av författavlutande kommentar
sammanfattar
problemet
i
som

den konflikt

som föreligger

vad gäller

beaktande

av

aspekter.

Att rättighetslagstiftning
skulle ge en lösning
förefaller
dock inte
trolig. Overhuvudtaget
är "rättighetsste en" knappast rationell.
Den
tillfällig
är mera produkten
eter än av genomtänkt vilja.
av politiska
Men den åters eglar en inte oväsentlig
bit av den juridiska verkligheten. Fömio
ligen är det orealistiskt
att tänka sig en klarare och
redigare ordning för de enskildas rätti heter och det allmännas skyldi heter, även om det skulle vara
gagn för både stat, kommun
oc medborgare

7 Sterzel sid 200 Författaren talar
om en rättighetsstegd
ett sämre skydd till ett allt starkare.

där man "kliver

upp från
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lO.2.3

Rättighetens

och nivå

innehåll

behoven för
Den enskilde som inte själv kan tillgodose
på annat sätt har rätt till
eller kan få dem tillgodosedda
Den enskilde skall genom biståndet tillbistånd av socialnämnden.
så att det
skall utformas
Biståndet
försäkras en skälig lemadsnivå.
liv.
stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt

Mitt

förslag:

sin livsföring

kräver fonnulerandet
i betänkandet
av en indivii lag,
angivna
erhålla
förmånen
för
är
kriterierna
att
att
förvilket
utkrävbar
förmånen
lag
angivet
i
är
samt att
är
att innehållet
rättighets
belysa
rättsFör att ytterligare
utsätter förvaltningsbesvär.
en
anförts

Som tidigare

duell

rättighet

liga status och styrka
analyseras.

ska förmånens

av budgetanslag

beroende

också

biståndsbestämmelsen
ger vid handen
av den ursprungliga
har genom
betydelse
rättsliga status är svag. Men dess
att rättighetens
kommit att framstå som stark. Frågan är då
rätten till domstolsprövning
för att anpassas till de
ska utformas
hur en rättighetsbestämmelse
Centrala frågor
socialtjänstlagen.
enligt
ifråga
komma
insatser som kan
alla
socialtjänstens
för
uttryckas
och nivå kunna
är hur innehåll
En analys

Ska det finnas

verksamheter.

flera olika

olika
som anpassas till socialtjänstens
Syftet med rättighetsbestämmelsen

rättighetsbestämmelser

eller en

verksamheter

är att garantera enskilda det stöd
detta
kan tillgodoses
fall
inte
de
av dem själva
som de är i behov av i
eget ansvar att
eller någon annan. Detta
är ett uttryck för människans
Men det är också ett uttryck för att, i vissa fall när
klara sin livsföring.
den enskilde inte kan klara detta, samhället ska träda in med stöd. Välför medborgarna

färdsstatens

ansvar
Kommunerna

sättas.
för medborgarna.

liga åtaganden

detta yttersta ansvar
är i detta fall en slags undanför enskilda i de fall andra offent-

socialtjänstlagen

har enligt

brister.

Om rättighetsbestämmelsen

ska tolkas

i socialtjänstverksamheten

huvudregeln

som ett undantag vad är då
överDen för all verksamhet
har konDen bestämmelsen

är portalparagrafen.
bestämmelser
för olika

gripande

huvudregeln

kretiserats

i flera

socialtjänsten.

kan inte ifråga-

Rättighetsbestämmelsen

eller säkerhetsföreskrift

tagsparagraf

i detta hänseende

Dessa målstymingsparagrafer

verksamhetsområden
är avsedda

inom

att vara vägska utforma

Det är utifrån dessa som kommunerna
för att kunna erbjuda kommunmedborgama
en bra serutföverksamheten
faktiska
fall
kan
den
vissa
olika
avseenden.
I
vice i
medborgarna
uppdragsgivare
men ansvaret gentemot
ras av privata
kvarstår hos kommunen.
ledande

i praktiken.

verksamheten
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utarbetande

söker kommuner
precisera lagens
av riktlinjer
vad avser innehåll
och nivå så att det blir möjligt
att
den skyldighet
att fullgöra
som ålagt kommunerna
genom

målformulering
arbeta

för

socialtjänstlagen.
Kommunernas

möjlighet
verksamheterna
efter lokala
att utforma
central
vid
tillkomst.
lagens
Det är ett uttryck
för den förvar
valtningspolitik
har anpassats
som alltjämt gäller. Även finanspolitiken
till den inriktningen.
Kommunerna
ska alltså utforma
verksamheterna
behov

så att de säkerställer
behov av insats. Insatsens innehåll
medborgarnas
och nivå måste också bestämmas av kommunen.
Men lagen innehåller
i detta avseende inte några bestämmelser
om
nivå

eller

innehåll.
Förutsättningen
politiskt
är dock att medborgarnas
har sådan kunskap att de tillsammans
med tjänsrepresentanter
temännen kan anpassa dessa till medborgarnas
krav utifrån befintliga
valda

resurser.
Funktionen
för

att säkerställa
gränsdragningssvårigheter

finnas

och

sådan

bestämmelse

motiverar

behov

i de fall

mellan

olika

den enskilde

blir

föremål

huvudmäns

ansvar måste
det
yttersta ansvaret. Att en
om
för den enskilde
är
som en rättighet

bestämmelser
formuleras

dock inte självklart.
Varför

finns

ska bibehållas

då rättighetsbestämmelsen

Kopplingen

till

som anförts i föregående avsnitt
ringen för rättighetsbestämmelsens
besvarar

och vad motiverar

överklagningsmöjligheten

och motiveär en del av förklaringen
existens i socialtjänsten.
Men den

inte frågan om bestämmelsens
verksamhetsområdens

Socialtjänstens

innehåll

och nivå.

omfattar

stora

för medborgarnas
välfärd.
Utgångspunkten
individuella
behov. Även om de kan vara desamma
alltid beroende
i varje enskilt
av omständigheterna

uppgifter

måste

till

det. Att

att den

och de skäl

i lagtext

definiera

vissa

och

viktiga

är att tillgodose
för många är de
fall

och insatsen

framför
anpassas
låter sig inte göras utan stora svårigheter.
skulle
En precisering
också kunna motverka
behovet av en individuell
anpassning genom att
vissa insatser framstår som mer väsentliga än andra. Det skulle också
motverka
syftet med de målstyrande
bestämmelserna
för verksaminsatser

andra

heterna
De

som det definierats
ovan.
motiven
för
ursprungliga

ange vilket
utredningen
fall.

Vilket

inte ska
att rättighetsbestämmelsen
insatser som kan komma i fråga anser
består. Det måste vara en fråga som prövas i varje särskilt
begrepp ska då anses sammanfatta
vad den enskildes rätt
innehåll

eller

vilka

ska avse om preciserade
insatser inte kan användas. Sedan den l januari 1998 har rätten till annat bistånd preciserats vad gäller hjälp i hemmet och särskilda boendefonner.
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är dock att alla personer ska ha rätt till
ska inte någon grupps behov vara starkare
upphör
skyddat än andras. Det innebär att den nuvarande preciseringen
och att rätten till bistånd kommer
att gälla insatser som avser den
därmed inte att
Innehållet
i insatserna kommer
livsföring.
enskildes

utgångspunkt

Utredningens
efter

insats

preciseras.
olika

rad

Alltså

behov.

Begreppet

behov

behov

stöd

för sin livsföring
och

av
kan tillgodoses

omsorg. Behoven
såväl
rar utifrån

service,

hjälp,

sammanfattar
behandling,

med många olika

insatser,

en lång
vård och
som varie-

förhållanden
resurser.
som tillgängliga
och över tid.
också genom metodutveckling
När det gäller att bestämma nivån för biståndet har det kopplats till
innebär inte bara en
Skälig levnadsnivå
skälig levnadsnivå.
begreppet
nivåbestämning
utan ger också uttryck för vilken form av insats som
insatser

Möjliga

individuella

påverkas

från innehåll
är omöjligt
i insatkvaliteten
för
uttryck
ett
utan att den skäliga
fall
enskilt
rimlig
i
mot
ett
som kan vara
sen och vilken ambitionsnivå
syfte.
bakgrund av rättighetsbestämmelsens
Förutom kravet på anpassning till enskildas behov och den nivå som

ifråga.

kan komma

särskilja

Att tydligt

levnadsnivån

nivå

blir

måste en bestämmelse
av detta slag kunna användas
sker
samhällsförändringar
oberoende
som sker. Förändringar
av de
socialförsäkringsi
ständigt på andra områden och särskilt förändringar
för hur
konsekvenser
har
sjukvården
och
hälsooch
inom
system
ifråga

kan komma

Även

ska utformas.

socialtjänstverksamheterna

ändrade

förutsättningar

kräver en generell
i själva arbetsforrnema
av metodutveckling
förutekonomiska
ändrade
kommer att över tiden
Därtill
utformning.
En mer preciserad
användning.
ställer krav på en flexibel
sättningar
över tiden
kan därmed antas innebära att tillämpningen
lagstiftning
till

följd

försvåras.

skulle
Mot

markera

får sina behov

borgarna

det

är viktigt

att
medatt garantera att
på inNivåerna
tillgodosedda.

av detta anser utredningen
syfte
grundläggande
socialtjänstlagens

bakgrund

av social hjälp
minst vara sådana

att

I detta
uppfylls.
minivissa
för
uttryck
ett
blir begreppet skälig
begreppet
har
Många gånger
mikrav på insatsen vad gäller kvaliteten.
emellertid
vållat problem eftersom det givit upphov till tvister om olika
ska sammanväga
och kostnaderna för dessa. Socialtjänstlagen
alternativ
företrädda
ekonomiska
intressen
vilket innebär att
av
olika intressen

satserna
hänseende

måste

och den enskildes

varandra.

godose

att

detta

levnadsnivå

kommunen
mot

därför

Detta

den enskildes

utesluter
behov

av en särskild
att ett billigare

intresse
inte

om denna garanterar

insats måste vägas
kan tillalternativ
den enskildes

livs-

föring.
I både

kommunens

ska utformas

och den enskildes

intresse

så att det svarar mot det mål man vill

att biståndet
uppnå. Oftast inne-

ligger
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bär det att det råder

samstämmighet
mellan den enskilde och tjänsteom en lämplig insats men i de fall det inte är möjligt
har komden enskilde
munen tolkningsföreträde
gentemot
genom sitt myndighetsansvar.
Tolkningen
måste då ske
av begreppet skälig levnadsnivå
mot bakgrund
grundläggande
av rättighetsbestämmelsemas
syfte dvs.
mannen

en yttersta

garanti

för medborgarnas

livsföring i olika avseenden.
utredningen
mellan enatt förhållandet
anser
skildas krav på social service i olika former och vad
som kan erbjudas
dem i större utsträckning
kan förtydligas.
Riktlinjer,
checksystem
och
tjänstegarantier
för olika insatser är ett uttryck för detta. Om dessa ut-

Sammanfattningsvis

formas utifrån den enskildes perspektiv
på vad som kan förväntas, men
även vad som inte är möjligt att erhålla, kan medborgarnas
krav anpassas till de lokala förutsättningarna.
Avvägningen
är svår men sannolikt
nödvändig
för att upprätthålla
enskildas förtroende
för den socialtjänst
som är en självklar
Men konflikter

förutsättning

i en modern välfärdsstat.
i all samverkan
oavsett hur professionell
en
tjänsteman
är och hur välformulerade
riktlinjerna
än är och även om de
ekonomiska
förutsättningarna
är goda. Dessa konflikter
måste hanteras.
Rättighetsbestämmelsen
är i detta hänseende enligt utredningens
mening en nödvändighet.
Risken är annars stor att den enskildes
förtroende för socialtjänsten
försvagas vilket sannolikt leder till sämre förutsättningar för att bedriva verksamheterna.
Detta gäller såväl individuellt
arbete som arbete av förebyggande
karaktär.
uppstår

Mot bakgrund av detta anser utredningen
att rättighetsbestämmelsen
måste vara generell till sin karaktär. Nackdelarna
med en allmänt hållen
bestämmelse
i fråga om såväl innehåll
som nivå är väl dokumenterad.
En i lag föreskriven
får därför,
ternativet

rätt till insats för livsföringen
i vissa fall
det
innebär,
det
bästa alsom
anses vara

för närvarande.

10.3

Min

individuell

med de nackdelar

Klagomålshantering
bedömning:

tjänsten

är viktig

hetssynpunkt

En fungerande
såväl

och bemötande

klagomålshantering

för kvalitetsutveckling
för den enskilde.

inom

social-

som från rättssäker-
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Bakgrund
att, till en oberoende instans, kunna framföra åsikter gällande bemötande eller synpunkter på hur fattade beslut verkställs
under senare tid. Bland
utredningar
har lyfts fram i olika offentliga
bemötande
utredningen
föreslog
annat
av äldre att de dåvarande
om
i
klagomål
behörighet
skulle ges
förtroendenämndema
att behandla
föranleds
oavsett om klagomålen
av
vård och omsorg i socialtjänsten,
Behovet

för enskilda

Lagen
ett socialt kompetensområde.
1999
januari
den
ersatts
har
1
m.m.
patientnämndsverksamhet
m.m., varvid

eller
brister inom ett medicinskt
förtroendenämndsverksamhet
om

om
av en lag 1998:1656
fått ett utvidgat arbetsområde och preciserade uppgifter.
nämnderna
ska enligt l § lagen om patientnämndsverksamhet
Patientnämnden,
och klagomål avseende hälso- och sjukvård
synpunkter
m.m., utöver
även omfatta den hälso- och sjukvård som
som bedrivs av landstingen
samt den allmänna ombedrivs enligt nyssnämnda lag av kommunerna
vårdnad

enligt

socialtjänstlagen

som ges i samband

med sådan hälso-

och sjukvård.
funktionshinder
föreom bemötande av personer med
för
nio
att
för klagomålshantering,
slås en modell
som ett förslag av
möjligheter
att leva ett normalt liv,
stärka de funktionshindrades
i föregående avsnitt förordar Svenska KommunförSom redovisats
I utredningen

bundet

att olika

former

Klagomålshantering

för klagomålshantering

bör utvecklas

utvecklas.

av kommunerna

pågår
olika former av klagomålshantering
med att utveckla
kvalitetsutOfta är det del av arbete med
idag i många kommuner.
Enoch har då en direkt koppling till ansvar för verksamhet.
veckling
viktig
området
det
här
på
metodutveckling
mening är
ligt utredningens

Ett arbete

och behov. Med
till enskildas synpunkter
för att stärka hänsynstagandet
rättssäkerhetssynpunkt
är ett ur
hänsyn till att klagomålshanteringen
är det angeläget att
till möjligheten
komplement
viktigt
att överklaga
får stor bredd i landet.
viktigt
att kommuDet är med hänsyn till rättssäkerhetssaspekten
kommunala
oberoende
överväger även
nerna i sitt utvecklingsarbetete
vägledning
forum som den enskilde kan vända sig till för att
om
kontakter
kommunala
tjänster samt för att framföra sina erfarenheter
av
det här arbetet

med socialtjänsten.

8 SOU 1997:170
9 SOU 1999:21.
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När det är fråga om klagomål
eller andra synpunkter
på hur verkbedrivs är det naturligtvis
viktigt att sådana vidarebefordras
till de verksamheter
som berörs. Vilken åtgärd som vidtagits bör också
meddelas den enskilde. I annat fall kommer den enskilde inte att
uppfatta att hans åsikter respekterats.
samheter

Kommunerna

har därför ett ansvar för att klagomål och synpunkter
framförs
verkligen
kommer de ansvariga för ifrågasatt verksamhet
som
tillhanda.
Om det brister i det hänseendet
förlorar
kommunerna
den

kunskapskälla

betydelse för effektiviteten
i verksom är av väsentlig
Tydliga rutiner och en gemensam vilja måste alltså finnas för
den kunskap som kan bli en värdefull
att tillvarata
del i det kommunala
kvalitetssäkringsarbetet.
samheten.

Utredningen
att utformningen
anser emellertid
av klagomålshantering bäst sker efter lokala förutsättningar
i kommunerna.
Det finns därför ingen anledning till lagreglering
denna.
av

Bemötande

Frågan

har nyligen
om bemötande
av äldre och av funktionshindrade
föremål
varit
för särskilda
utredningar.
Naturligtvis
är frågan om bemötande inte mindre viktig
för andra personer som berörs av socialtjänstens insatser.

Utredningen
vill notera att bemötandefrågoma
är viktiga
att uppmärksamma
såväl ur kvalitetssynpunkt
som ur rättssäkerhetssynpunkt.
Även bemötandefrågor
kan med fördel hanteras i kommunerna
utifrån
lokala förutsättningar.
Med hänsyn till detta- och de förslag som lämnats av de nämnda särskilda utredningarna
utredningen
att det
- anser
inte finns behov att redovisa förslag på det här området.

10.4

Mitt

Stöd

förslag:

och avlastning

för

anhöriga/närstående

Kommunerna
underlätta

får ett lagstadgat ansvar att genom
för dem som ger vård och omsorg till

stöd
när-

stående.

Utredningen

har ett särskilt uppdrag att överväga
lagregen tydligare
Uppdraget baseras på ett tillkännagivande
från
av anhörigstödet.
riksdagen vid behandlingen
propositionen
Nationell
handlingsplan
av

lering

för äldrepolitiken

prop.

1997/98:

1 13.
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1

l 0.4.

Bakgrund
5 § SoL

enligt

Ny uppgift

1998 ingick att en ny bestämmelse
av socialtjänstlagen
infördes.
stödet
för
Genom
anhöriga
ett tillägg i 5 § SoL, som regleom
socialnämnden
har
uppgifter,
socialtjänstens
nu också följande upprar
gift:

I förändringen

för
underlätta
Socialnämnden
bör genom stöd och avlösning
- - sjuka eller äldre eller
dem som vårdar närstående som är långvarigt
som har funktionsh1nder.- -

uppgift att ge stöd för anhöriga aktualiserasocialtjänstens
Ny socialtjänsti dess huvudbetänkande
des av Socialtjänstkommittén
konstaterade att anhörigas hjälpinsatKommittén
1994:139.
lag SOU
personer är mycket omfattanser för äldre, sjuka och funktionshindrade

Att lagfästa

och
sker i det tysta och varje anhörigsituation
anhöriga ställer upp av kärlek och omtanke, det är självklart
att hjälpa. Den anhörige växer in i rollen i en
varierar med yttre betingelser.
fortgående
process. Anhörigomsorgen
faktorer
Viktiga
är om man är samboende eller ej, ålder, kön, typ av
de. Anhörigomsorgen
är unik.

relation

De allra flesta

var man bor, socialgmpp,

hjälpbehov,

osv.
förslag

behovet av ett
markerades
framför
allt
motiverades
och
Detta
vård
på
vidgat perspektiv
omsorg.
med viljan att ge ett erkännande för det arbete som anhöriga uträttar i
vården av äldre och funktionshindrade
personer. Förslaget syftar till ett
på
samarbete mellan den offentbygger
integrerat
omsorgssystem
som

Socialtjänstkommitténs

Genom

ansatsen skall vara
Den
också
för ett utökat anhörigstöd.
ledstjärnan
som en motanges
enligt det "sociala kontrakt"
prestation
som finns mellan statenlsamhället och medborgarna.
Detta anses viktigt för anhöriga som är medvilka
samhällsinsatser
vetna om
som skulle behövas om de inte ställde
vården

liga

och anhörigomsorgen.

Den preventiva

för att samhället
måste också kunna känna förtroende
upp. Anhöriga
har hjälp att erbjuda när det behövs.
prop.
i socialtjänstlagen
I 1997 års proposition
om ändring
bl.a. följande. Anhöanförs som skäl för bestämmelsen
l996/97:l24

riga svarar för betydande hjälp- och stödinsatser till äldre och personer
anhöriginsatser
med funktionshinder.
Som exempel
nämns allt ifrån
till omfatsocialt stöd, tillsyn
och praktisk hjälp med hushållssysslor
tande

hjälp

raktär.

med

Regeringen

utveckla
Genom

stödet till

personlig

omvårdnad

anser att det är viktigt
anhörigvårdama.

och uppgifter
att synliggöra

av sjukvårdskabehovet av och

omfattas
i stället för "anhöriga"
att det talas om "närstående"
anhörigas
träder
i
och
där exempelvis
vänner
grannar

även situationer
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ställe. Stödet för anhöriga
insats för kommunen,
är en frivillig
som
skall ha stort inflytande
utformningen
över
av stödinsatsen.
I lagtexten anges som målgrupp anhöriga till långvarigt
sjuka, äldre
eller personer med funktionshinder.
Dessutom noteras i förarbeten
att
det föreligger
behov av ett förbättrat
anhörigstöd
även för föräldrar
med barn

och anhöriga till personer som
som har missbruksproblem
lider av en psykisk funktionsnedsättning.
Socialutskottet
1996/97
S0U 18 tillstyrkte
bestämmelsen
i 5 § SoL

och anförde

bl.a. att avsikten inte är att öka trycket på anhöriga utan att
för dem som vårdar närstående. Viktiga förutsättstödja och underlätta
ningar för att intentionerna
med bestämmelsen
skall uppnås är tidiga
och förebyggande
dinsatser

insatser,

och en medveten

förbättrat
strategi

och utvecklat

innehåll

för att organisera

stödet

i olika
till

stöanhö-

riga.
Som ett stöd för kommunerna
att finna former för att bygga ut anhörigstödet,
i enlighet med ändringen av 5 § SoL, fördelade Socialstyrelkronor i utvecklingsoch stimusen under år 1997 totalt 7,5 miljoner
fick stöd handlar om
lansbidrag.
De drygt 25 projekt som härigenom
med en kunskapsgenererande
natur, projekt med en mer innovativ profil, där man prövat nya former för anhörigstöd,
projekt med
del
anhörigstöd
utvecklingen
äldreomsorgen,
av
som en
av
men också
frivilligorganisationer°.
projekt
drivits
av
om
som

projekt

Nationell

handlingsplan

för äldrepolitiken

för äldrepolitiken
prop.
om en nationell handlingsplan
1997/982113
för 1999 och tre
förslogs att ett särskilt Stimulansbidrag
år framåt skall avse insatser för anhöriga som kommunerna
vill genomföra i samverkan
Bimed de anhöriga och med frivilligorganisationer.

I propositionen

draget är 100 miljoner
kronor per år. Regeringen
säger att anhörigstödet bör ha en bred inriktning
och omfatta såväl de anhöriga som vårdar
närstående som de som har sina närstående i särskilt boende. Det anses
och psykoloatt det finns möjlighet
att få både praktiskt
giskt/psykosocialt
stöd. En betydelsefull
hjälp för många anhöriga är att
de kan få avlösning
i form av korttidsvård
och dagverksamhet
av god
angeläget

kvalitet.
Utöver

införandet

nya förslag rörande
till
I anslutning
gen totalt

femton

° Socialstyrelsen,

av stimulansbidraget
anhörigstödet.
den nationella

motioner

rörande

finns

handlingsplanen
anhörigstödet,

pressmeddelande nr 18/1999

i propositionen

inga

framlades

i riksda-

med förslag

om olika
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inkl. begäom behovet av att stärka anhörigvården,
förslag om lagstadgat rätt till bistånd i form av anhö-

tillkännagivanden
ran om konkreta
rigstöd.

införandet
24 tillstyrker
1997/98:S0U
av stimuför att utveckla anhörigstödet.
Det anses att det skapar förutkommuför ett mer aktivt stöd till anhöriga och stimulerar
sättningar
frivilligorganisaoch
med
samverkan med anhöriga
nerna att utveckla
tioner.
Socialutskottet

lansbidrag

Utskottet

till de nämnda motionerna
att en
anser, med hänvisning
motioner
anhörigstödet
bör
De
lagreglering
övervägas.
av
om enskilda yrkanden,
som utskottet hänvisar till, men utan diskussion
för anhöriga, utvecklad
avlösarserhandlar bl.a. om utbildningsinsatser

tydligare

samt förbättringar
av växelvård,
och anställningar.
Förslag
ersättningar

vice och utbyggnad
miska

bidrag,

ett förtydligande
av kommunernas
en lagstadgad rättighet.

l0.4.2
Utvecklingen

och

enskilde

Den
under

1900-talet

ansvar

och att avlastning

skall

vara

samhället

har inneburit

att samhället har tagit över
familjen. Ett bärande element

som tidigare skötts inom
har också varit att samhället
socialpolitik

uppgifter

många

i fråga om ekonoockså om

framförs

har ett förstahandstill
den
behöver
det.
för
vård
och
Inte minst i sjuksom
omsorg
ansvar
samhällets
byggts
har
äldreomsorgen
vård och
ut kraftigt under
resurser
tiden från 1950-talet och framåt.

i svensk

i förhållande

roll

till

levnadsvillkor

enskilda.

"ekonomiska

människornas

främja

socialtjänstlagen

till

I portalparagrafen
lets

och aktiva

deltagande

1

§ SoL

Socialtjänsten
och

sociala

markeras
har

samhäl-

ett ansvar
trygghet, jämlikhet

i samhällslivet".

att
i

här anges
för
Utgångspunkter
Men

också en stark tilltro till människans
egen förmåga.
roll är dels "människans
socialtjänstens
ansvar för sin och andras sociskall "inriktas
på att frigöra och
ala situation",
dels att socialtjänsten
I socialtjänstpropogruppers
egna resurser".
får inte ges till uppgift att ta över
noteras att "Socialtjänsten
Vad socialoch livsföring.
för enskilda människors
handlingar

utveckla

enskildas

sitionen
ansvaret

och

människans
bör och kan göra är att förstärka och komplettera
egna resurser.
Enskildas
och anhörigas ansvar är också reglerat i både äktenskaps-

tjänsten

balken
bidra

och i föräldrabalken.
till

det underhåll

Prop. l979/80:1,

s. 138.

Makar

som behövs

skall, var och en efter sin förmåga,
och perför att deras gemensamma
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sonliga behov skall tillgodoses
ÄktB 6:1. Den som har vårdnaden om
ett barn har ett ansvar för barnets personliga
förhållanden.
Vårdnadshaskall
till
barnets
behov
blir
tillgodosedda.
att
Barnets vårdvaren
se
nadshavare
skall även svara för att barnet får den tillsyn
som behövs
med hänsyn till dess ålder, utveckling
och övriga omständigheter,
samt
skall beakta att barnet får tillfredsställande
försörjning
och utbildning
FB

6:2.
Gränsen

mellan

enskildas

och samhällets

ansvar är dock inte självsammanhang har noterats att varje
anhörigsituation
är unik. Relationema
mellan anhöriga är olika och ger
olika förutsättningar
för en möjlig relation som vårdare och vårdad. Till
det unika hör också att olika människor
ser olika på vad som är en priklar

eller

för all tid. I många

given

vat sfär och vad den kräver när man själv eller en anhörig
situation med behov av vård och omsorg.

Stora

hamnar

i en

anhöriginsatser

Anhörigas
under

insatser

1900-talet

i vård och omsorg är trots den nämnda utvecklingen
mycket
refererar
stora. Socialtjänstkommittén
i Ny

socialtjänstlag

SOU
1994:139, s. 321
till ett flertal studier som säratt anhöriga svarar för betydande vårdinsatser
för äldre och
funktionshindrade.
Studier från början av 1990-talet visar att anhöriga
stod för i runda tal två tredjedelar
av omsorgen till de hemmaboende
skilt

visar

äldre.
Om samhället

tidigare

under

1900-talet tagit över enskildas ansvar
visst
trendbrott.
Intresset för anhörigas inett
i
äldreomsorgen
har
ökat.
satser
Detta har en koppling till flera faktohar ökat till följd av ett kraftigt ökat antal
rer. Behovet av äldreomsorg
äldre. Samtidigt
har kommunerna
och landstingen
haft en försvagad
ekonomi.
En kraftig omstrukturering
vård
och
av
omsorg för bl.a. äldre
har genomförts,
både genom Ädelrefomien
och till följd av ett ekonomiskt tryck. Antalet
sjukhusplatser
har minskat
kraftigt.
Detta är ett
resultat både av den medicinska
och medicintekniska
utvecklingen
och
besparingar.
Utökningen
antalet
platser
i
särskilda
boendeformer
av
av
har 1990-talet

har till

viss

inneburit

del kompenserat

detta.

Men

utvecklingen

har medfört

att
boendet har ökat. I kommunernas
äldav omsorg
insatserna till de mest hjälpbehövande
prioritereomsorg har samtidigt
för äldre att få hjälp med serviceinsatser
rats. Möjligheterna
städning,
inköp, etc. har minskat.
tvätt, mattlagning,
behovet

i det ordinära

Utvecklingen

förskjutning

under

1980- och 90-talet

har således inneburit

ett ökat ansvar för anhöriga. Den uteblivna
kan i viss utsträckning
kompenseras via köp av privata tjänster
mot

en viss
servicen
eller via
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på individuella

Beroende

frivilligorganisationer.

faktorer

ven kan dock ett visst fortsatt ökat tryck på anhöriga
antalet äldre i hög ålder fortsätter att öka kraftigt i början

och altematiförväntas.

När

av 2000-talet

väntas fortsätta.

kan en sådan utveckling

Stöd för anhöriga
att
som här skisseras är det naturligt
av den utveckling
intresse
och
också får en ökad anledning
större
kommunerna
av att
från Socialför stöd för anhöriga. En kartläggning
överväga formerna

bakgrund

Mot

visar
och kommundelar
1997 med ett urval av 80 kommuner
äldi
anhöriga
för
stöd
form
någon
erbjuder
att samtliga kommuner
av
stöd,
erbjuder flera olika former av
Kommunerna
men inreomsorgen.

styrelsen

och omfattningen
av stödet varierar.
har platser för avlösning
De allra flesta kommuner
Även
avlösning
i hemmet beviljas.
bistånd
för
het.

riktningen

särskilda

bedriver

kommunerna

utbildningar

och dagverksamhälften

Cirka

och organiserar

av
stödgrup-

närstående
som vårdar äldre i hemmet. De som har
per för anhöriga
få motsvakommunerna
boende
kan
i
40
särskilt
bor
i
procent
av
som
rande utbildning.
Vidare

syftar

till

bedriver

av kommunerna
för anhörigstöd.
formerna

40 procent

att utveckla
i undersökningen

utvecklingsarbete,

som
Fem procent av komför stödet för anhöriga.

har särskilda planer
munerna
ingår stödet för anhöriga
kommunerna
I 25 procent av
verksamheter.
fattar flera
Stöd för anhöriga

hörigorganisationer

ges inte bara av socialtjänsten.
och andra frivilligorganisationer,

i planer som omBåde särskilda

ant.ex. Röda Korset,
arbetar med
och studieförbund,

församlingar
pensionärsorganisationer,
för anhöriga.
Stödgrupper
och
t.ex. utbildning
handlingsplanen
Som ett resultat av den Nationella

l 13 görs för närvarande en satsning på att utveckla
Riksdagen har avsatt 100 miljoner
i
för att landets kommuner
under tre år 1999-2001

1997/98:

ken prop.
stödet

för anhöriga

kronor

för äldrepoliti-

årligen

i äldreomsorgen.

med anhörig-

samverkan

och andra frivilligorganisationer

skall utveck-

och andra närstående som vårdar. Målsättningen
samt på olika sätt bidra till en
är att stödja och underlätta
och andra närstående till äldre, funktionsför familjer
ökad livskvalitet
sjuka. Detta skall ske genom ett långsiktigt
hindrade
eller långvarigt
stödet

för familjer

med medlen

arbete med att utveckla

z Socialstyrelsen

1998

stödforrner

Äldreuppdraget

för anhörigvårdare

98:

i lokalsamhället.
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Förtydligat

Stöd för anhöriga

bör vara

Att anhöriginsatsema
vittnat

i många

studier.

ansvar

att

en skyldighet

stödja anhöriga
för kommunerna

i vården av sjuka och äldre är omär omfattande
Även för andra målgrupper
för socialtjänstens

insatser
psykiskt
och fysiskt funktionshindrade,
missbrukare,
barn
och ungdomar,
insatserna
från
anhöriga/närstående
viktiga. De
etc. - är
anhöriga är på många sätt basen för all vård och omsorg.
Behovet av ett gott stöd för anhöriga har blivit allt tydligare
de senaste åren. Ett sådant stöd är viktigt både ur de anhörigas och samhällets synpunkt.
I detta ligger ingen nedvärdering
eller kritik av samhällets vård- och omsorgsinsatser.
För anhöriga handlar det om att känna
stöd och uppskattning,

för att orka med de insatser man vill göra för en
det är också fråga om att få avlösning i omsorgsuppFör samhället handlar det om se att anhöriginsatser
faktiskt kan

närstående.

gifter.

begränsa
tinget.
fektivt

Men

och fördröja

behovet av insatser från kommunen
eller landssatsa på stöd för anhöriga blir då också ett bidrag till en efanvändning av offentliga medel.

Att

Genom

den bestämmelse

i 5 § SoL som infördes fr.o.m. 1998 ingår
stöd för närstående
Socialstyrelsen
som en uppgift för socialnämden.
har regeringens
uppdrag att utvärdera den nya bestämmelsen.
Uppdrai juni 1999. Preliminära
erfarenheter
get skall redovisas till regeringen
den
bestämmelser
tyder
på
denna
medfört
ökad
uppmärkatt
av
nya
en
samhet på behovet av att bygga ut anhörigstödet.
Fortfarande
är det
dock ett område med stora utvecklingsbehov,
vad gäller såväl kvantitet
som kvalitet.
Stöd för anhöriga

som är beredda att ta på sig ett ansvar - eller ett
för
vård
och omsorg bör därför ges hög prioritet.
Den
ansvar nuvarande bestämmelsen
i 5 § SoL säger att socialnämnden
bör genom
stöd och avlösning
underlätta
för dem som vårdar närstående. Denna
delat

bestämmelse

behöver skärpas. Anhörigstödet
är så viktigt att det bör bli
särskilt
reglerad
för
skyldighet
socialtjänsten
att ge ett sådant stöd.
en
Detta bör ske genom att socialtjänstlagen
tillförs
en ny paragraf där en
l
sådan skyldighet
förtydligas.
I det följande
sådan skyldighet.
och skyldigheter

vill

utredningen
närmare diskutera innebörden
av en
Men först ska ändå kort beröras frågan om rättigheter
i förhållande
till anhörigstödet.
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anhörigstöd

Bör

I diskussion
bl.a.

avlösning

en rättighet

vara

har ibland framförts
om anhörigstödet
bör vara en rättighet för närstående

att stöd i form av
som gör vårdinsat-

för
mening lämpar sig dock inte anhörigstödet
ser. Enligt utredningens
rättighetsreglering
som en särskild insats inom ramen för socialtjänsti frågan om
lagen. I denna fråga hänvisas till allmänna överväganden
i kapitel 6
till skyldighetslagstiftning
i förhållande
rättighetslagstiftning
10 bl.a.

och kapitel

avsnitt

102.3.

notera att stöd för anhöriga kan handla
stöd, via Övertagande
om såväl stöd direkt till en anhörig som indirekt
enligt utredningens
kan
till
avlösning
Rätt
vårdtagare.
vård
av en
av
regler
i SoL och de föreför
gällande
mening prövas redan inom ramen
slagna nya reglerna i 6 § SoL. Behovet av avlösning kan nämligen pröDet kan då finnas

anledning

vårdbehov.
Om en anhörig
från vårdtagarens
utgångspunkt
vården såleoch
i
detta
behöver
avlösning
vård
och
omsorg
som ger
enskilde
den
innebär
detta
"på annat sätt"
des inte kan tillgodoses
att
w
tillför att få sitt vårdbehov
kan ha en rätt till bistånd av socialtjänsten
godosett. Detta bistånd, i form av hjälp i hemmet eller en korttidsplats

vas med

tillvårdi ett särskilt boende, prövas i förhållande
för den
avlösning
praktiken
fungerar
det
Men
som en

växelvård

alternativt

tagarens behov.
anhörige.

som en rättighet har hänvisats till att rätt till
särskild
insats enligt 9 § punkt 5 LSS. Här är
som en
Rätten till
annorlunda
dock förutsättningarna
än i socialtjänstlagen.
enligt LSS är knuten till en person som tillhör personkretsen
avlösning
I skälen

avlösning

enligt

för anhörigstöd

finns

1 § denna lag. Behovet

som den nämnda möjligheten
vård/omsorgstagare.
en enskild

av avlösning skall således, på samma sätt
enligt SoL, prövas utifrån en ansökan av
stödbehov
Det är inte den anhöriges

utan det faktum
som i första hand är avgörande för rätten till avlösning,
i LSS och har ett stödbeatt personen som vårdas tillhör personkretsen
hov som en anhörig inte kan tillgodose.
i socialtjänstlagen
I fråga om en reglering
av rätt till anhörigstöd
avser bli mera komplex.
såsom LSS. Den rätt till
Socialtjänstlagen
bistånd som finns i socialtjänstlagen
är knuten till en individs behov av
talar
levnadsnivå.
skälig
När
om stöd för anhöriga talar man
man
en
till att
medverkar
däremot om stöd för någon som genom vårdinsatser
skulle

frågan

om

vem rätten till avlösning
är inte målgruppsrelaterad

vård.
en närstående får erforderlig
Att göra stöd för anhöriga till
frågan om vård av anhöriga alltid

vårdtagares
att varje

synpunkt.
anhörigsituation

en rättighet skulle också aktualisera
är det mest önskvärda ur en enskild
har tidigare haft anledning
Utredningen
notera
är unik.

För de allra

flesta

är vården

av en
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anhörig ett uttryck för kärlek och omtanke. Men sådan kärlek och omtanke kan finnas utan att det blir naturligt
eller
inkluderar
att relationen
övergår till att bli en relation som vårdare och vårdtagare.
Varje

närståendes

ömsesidigt

måste

bygga

på att vårdinsatsen
är
från anhörigvårdare
och vårdtagare.
Om man gör
till en rättighet skulle man riskera att behöva pröva både
behov av anhörigstöd,
i fonn av t.ex. avlastning, och den

anhörigstödet
den anhöriges
enskilde

vårdinsats

önskvärd

vårdtagarens

önskemål

av en sådan relation till sin närstående.
Att bedöma dessa relationer
synes så grannlaga att det knappast lämpar
sig för reglering i en rättighetslagstiftning.
När utredningen

talar om stöd för i stället för stöd till anhöriga är
Det är ett uttryck för att anhöriga inte rimligen
kan få
stöd måste vara villkorat
med att
rätt till stöd. Anhörigas
en ovillkorlig
synpunkt
är önskvärd också från vårdtagarens
en anhörigs vårdinsats
att det således finns en ömsesidig i detta.
Ur den enskilde
anhöriges
synpunkt
är det viktigt
att betona att
den
bestämmelsen
blir stöd för anhöriga en skyldighet
för
genom
nya
detta medvetet.

kommunen.

Det

har möjlighet
är viktigt
att enskilda
att få en tydlig
kommunens
och
beredskap
möjligheter
att erbjuda stöd
om
för anhöriga. Det bör vara naturligt
kommunerna
att
genom planer eller

information

riktlinjer

bekräftar

kan förvänta

Mål

vilket

stöd som kan erbjudas

och som den enskilde

sig.

för stöd för anhöriga

I förarbetet

till

den bestämmelse

5 § SoL noterades

den preventiva

att se att det handlar
ansvar på anhöriga.
Målet för anhörigstödet

viktigt

om stöd för närstående
som finns i
funktionen
för anhörigstödet.
Det är

om detta och inte om att lägga ytterligare

handlar om tre saker. Den första är helt
för den närstående som vill göra
att visa samhällets uppskattning
insats
för
vårdbehövande.
har
tidigare
Vi
noterat att det på många
en
en
sätt är naturligt
att anhöriga hjälper varann. När den anhöriges insatser

enkelt

också innefattar
vård och omsorg är det ändå
kerar sitt stöd för de anhöriga som är beredda
Ett annat mål för anhörigstödet
bör vara
vårdares livskvalitet
trots ett vårdåtagande.
sociala

kraven

viktigt

att samhället

mar-

göra insatser.
till anhörigatt medverka
och
De fysiska, psykiska

utifrån

beror förstås både
en uppgift som anhörigvårdare
insatsen
denna. För en
omständigheterna
kring
av
som
närstående som gör en mera begränsad insats kan denna vara en del av
ett gott liv, dvs ge möjlighet
att hinna och orka med ett liv vid sidan av

på omfattningen

uppgiften

som anhörigvårdare.

En vårdinsats

som är mera omfattande
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och krävande
ningar

för den närstående

kan dock begränsa

dennes

förutsätt-

för ett eget liv. Värderingar
är mycket
av vad som är livskvalitet
måste dock
bedömningar.
uppgifter
En av anhörigstödets

individuella

till att den enskilde kan få det stöd som behövs för
vara att medverka
känna
livskvalité
perspektiv.
att
ur ett individuellt
Att förebygga
utbrändhet
är ytterligare
ett mål för anhörigstödet.
Vårdansvar

tryck

för närstående

på den enskilde

kan i många

fall innebära en press och ett
innehåller
risker. Att reducera den
tydliga
som
kan
den
ligga
uppgift
i
som
som en anhörigvår-

stress och belastning
dare tagit på sig måste därför

vara viktigt. Här kan det vara fråga om att
råd och stöd ge den närstående kunhandledning,
genom utbildning,
skap och insikt om risker och gränser.
I anhörigstödet

bör behovet

att stödja närståendes

goda relationer,

Det
trots att den ene är beroende av den andres hjälp, uppmärksammas.
till
möjlighet
kan handla om att stödja och uppmuntra
en fortsatt
åka
bort
i
fonn
få
möjlighet
upplevelser,
att
att
t.ex.
gemensamma
av
tillsammans.
för kommunerna
viktigt att notera att skyldigheten
att
anhöriga.
får
bli
eller
upplevas
krav
på
stöd
för
anhöriga
inte
som
ge
Det får heller inte innebära ett krav
personer med behov av vård och
vill
anhörig
eller
närstående. Utredningen
vård
av
omsorg att ta emot
Det är också

igen betona

vikten

i relationen

av ömsesidighet

vårdtagare

och närstå-

ende.

Målgrupper

för anhörigstödet

Vilka är anhöriga/närstående
i 5 § SoL talas om stöd för närstående. I
förarbetet
till införandet
redovisar Socialtjänstav denna bestämmelsen
kommittén
motivet
för att man använder begreppet närstående i sameller släktlqetsen.
Men
manhanget. Med anhörig avses person i familj
ibland inträder grannar och Vänner i anhörigas ställe. Begreppet närståI den nämnda

bestämmelsen

ende står För denna vidare

ett begrepp som användes
omsorgen inför 90-talet" prop.

rigt

Närstående

släktingar,

är således

som grannar

av anhörig. Närstående är for öv"Äldreredan i regeringens proposition

definition

såväl

1987/88:l76.
make/maka,

och vänner.

barn,

syskon

och

andra
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Inte bara långvarigt
Bestämmelsen

sjuka, äldre och funktionshindrade

i 5 § SoL talar om närstående till
Det är också i förhållande

och funktionshindrade.

långvarigt
till

sjuka,

varit mest intensiv.
som diskussionen
om anhörigstöd
Vad gäller de psykiskt
funktionshindrade
har Socialstyrelsen

uppföljning

av psykiatrireformen
vad det sociala nätverket,
i form

cialstyrelsens

årsrapport

haft

anledning

äldre

dessa målgrupper
i sin

att uppmärksamma

av familjen och vänner betyder. I So1998 anknyts till bakgrunden
till psykiatrire-

formen:
bel ste också anhörigas roll som informella
Psykiatriutredningen
deras merbe astning och vikten av samverkan
vårdgivare,
med familjerna
i hela rehabiliterin
har fått ta ett allt
sprocessen. Anhöriga
förstörre ansvar för omvårdna
en, vilket ställer särskilda krav
må an att hantera de situationer
Anhöriga riskerar
som uppstår.
till följd av situationen.
sjä va psykiska
problem
I relation till den
Vården beskrev psykiatriutredningen
vidare anhörigas
änsla av utanförskap
och upplevelser
av att betraktas mer som en
beskrevs
belastning
sjuka föräldrar
än en resurs. Barn till psykiskt
noterades inom
som en ofta förbisedd
grupp. En positiv utveckling
verksamheter.
många psykiatriska
Det gällde bl a förhållningssätt
för att
anhöriga och inrättande
av särskilda utbildningar
jälpa dem att hantera påfrestningar
i familjesituationer.

psykiatriska

gentemot
Anhöriga

till

målgrupp

för stöd för närstående.

psykiskt

funktionshindrade

En annan målgrupp är närstående
cialtjänstkommittén
t.ex. följande.

är således uppenbart
till missbrukare.

en viktig

Här noterade

So-

Det personliga
stödet till missbrukares
anhöriga är enligt vår mening
för socialtjänsten.
Genom tidiga stödinsatser
en angelägen
för barn och an ra anhöriga till missbrukare
skador,
kan framtida
bl.a. i form av eget missbruk
eller ohälsa bland de anhöriga, föreoch svenska studier har visat att barn
byggas. Både internationella
föräldrar oftare än andra får betesom växer upp med missbrukande
skol roblem,
och missbruksproblem.
endestömingar,
anpassningsbarn
Därför vill vi särski t peka på be delsen av att missbrukare
och ges stö
tidigt uppmärksammas
.

uppgift

.

Ifråga

det
barn bör särskilt uppmärksammas
om stödet till missbrukares
kan riskera ta på sig. Detta är
stora ansvar som barn till missbrukare
dock ett annat problem. Barn skall aldrig behöva ha ett ansvar för vuxatt
nas vård och stöd. Det är förvisso en viktig uppgift för socialtjänsten
medverka
enkelt

ningar

till att unga kan få slippa en orimlig "vuxen"-roll
och att helt
vara bam. Men det är då fråga om stöd på helt andra förutsättän stödet för anhöriga.

3 Socialstyrelsen

följer upp och utvärderar

1998:4, s. 92.
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Funktionshindrade

och andra barn och ungdomar

med behov

av särstöd är också målgrupper
för socialtjänstens
insatser där anhöriginsatser ofta är viktiga. Här kan stödet till anhöriga handla om att medverka till förutsättningar
för en normal föräldra/bamrelation
i vuxen
ålder.
Det är i detta sammanhang
viktigt
socialtjänsten
att
uppmärksammar
inte tillhör
för
personkretsen
att alla funktionshindrade
skilt

LSS

och därför

som kan erhållas
En målgrupp

inte

kan få de särskilda

enligt

insatser

till

avlastning

m.m.

LSS.

för stödinsatser
till personer
är anhöriga/närstående
bor
på
form
någon
institution
eller
särskilt boende. Känslor av
som
av
dåligt samvete för att en närstående inte kan bo hemma eller otillräcklighet i möjligheter
till besök kan innebära påfrestningar.
Här kan finnas anledning
het till dialog

behov av personligt
stöd och möjligatt uppmärksamma
med andra i en likartad situation.
Att vara anhörig har olika innebörd i olika kulturer.
Frågan om anhörigstöd
har därför olika betydelse för människor
med t.ex. olika etnisk bakgmnd.
Kunskapen
perspektiv
ur ett etniskt och kulturellt
om
närstående

angeläget

som vårdar och äldre som vårdas är begränsad. Detta är ett
område för kommunerna
att ta hänsyn till i samband med

av olika insatser för anhörigstöd.
minst inom vård och omsorg till sjuka och äldre innebär invanda könsmönster
att det vårdansvar
som närstående tar på sig ofta
handlar om insatser från kvinnor.
Detta har bl.a. uppmärksammats
av
Lennarth Johansson i en skrift i Socialdepartementets
välfärdsprojekt.

planering
Inte

i vår kultur torde kvinnor
I vårt samhälle,
hustrur, döttrar, svärdöttrar
i hö e utsträcknin
än män bära på starka, egna och utifrån komman
u p när någon i den närmaste släkte, krav att stä
kretsen behöver omvårdnad och jälp. Det är heller inte ovanligtatt
finna kvinnli
a anhöriga, som trots att de svarar för fantastiska hjälpinsatser, än å upplever att de inte gör tillräckligt,
att de inte lever
upp till alla krav som ställs. - - I många politiska
församlingar
dominerar män. Det torde inte
vara särskilt långsökt att tänka sig att de inte har samma levande
föreställningar
kvinnor
vad det innebär att som anhörig
- som
- om
ansvara för vård och omsorg. De olitiska beslut som fattas - om
hur t ex tillgängliga
har ofta de egna
resurser skal prioriteras
erfarenheterna
nd.
som
När det
äller s illnader
mellan könen kan också tillfo
ett
anhörigstöd
anske av män uppfattas som mindre konkret och handfast än en medverkan
till att t ex bygga ett nytt äldreboende.
Det är viktigt att kommunerna
och
i sitt arbete med planer och riktlinjer
i dialog med anhörigorganisationer
uppmärksammar
att närståendevård

4 Socialdepartementet

1997

Äldrepolitik

i förändring,

s. 66.
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inte utvecklas

till

ett orimligt

utnyttjande

av kvinnor

utifrån

ett invant

könsperspektiv.
Utredningens
skall

förslag

förbehållas

rörande

anhörigstödet

de målgrupper

innebär

i den gällande

att detta inte
bestämmel-

som nämns
till vad som ovan redovisats bör stöd för
sen i 5 § SoL. Med hänvisning
för socialtjänstens
anhöriga avse närstående till alla olika målgrupper
insatser inom området vård och omsorg.

Former

för stöd

Individuell

inriktade

insatser

kan ges i många olika fonner. När Socialolika exempel handdiskuterar
i sitt huvudbetänkande

Stöd för anhöriga/närstående

tjänstkommittén
lar det i första
tionshindrade.

avlösning

växelvård,

-

stöd

personligt

kontaktperson,
0

ekonomisk

anställning

-

sjuka, äldre och funk-

långvarigt

nämndes

dagvård,

personlig
anhöriggrupper

ersättning

depenning,

till

hand om anhöriga
Följande stödfonner

hjälp

kontakt

Vårdbidrag,

av kommittén:

i hemmet
med

omsorgen,

information,

handikappersättning,

närståeneller

anhörigvårdare/uppdragstagare

som

kontaktbidrag.
av statliga
som nu pågår, bl.a. stimulerat
och stödformer.
dessa och andra verksamhets-

I det utvecklingsarbete

jektmedel,

prövas

individuellt

inriktade

insatserna

proDe

såväl om stöd till vårdtagaren
och dagvård
Så är t.ex. växelvård
men som har en effekt som avlös-

handlar

som stöd direkt till den närstående.
ett stöd som riktas till vårdtagaren,

ning for den anhörige.
för anhörigstöd
vidgas till anhöriga till andra som
Om målgruppema
funktionshindrade
och
behov
vård
och
är
omsorg - t.ex. psykiskt
av
blir delvis andra. Av de
missbrukare
det naturligt
att stödformema
- är
nämnda är det kanske i första hand olika former av personligt stöd som
är angeläget.
är behovet av flexibilitet och anpassning
till att olika närstående har olika behov. Att se
den enskilde anhöriges behov av stöd och att se detta också i relation
till den enskilde vårdtagaren
behov är viktigt.
Här kan det vara fråga
Grunden

för det individuella

stödet för anhöriga

inbegripa
om att redan i samband med en biståndsbedömning
till en anhörig/närstående.
i förhållande
av behovsbedömning
också finnas
hållande

anledning att bedöma hur de resurser
till de vårdbehov
som vårdtagaren har.

en anhörig

en form
Det kan
har i för-
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Krav

på ekonomisk

rigvårdaren

känner

tjänstens
vilket

synpunkt

kan vara ett sätt att markera att anhöför vad som är en möjlig insats. Ur socialdet att vara uppmärksam
på och lyhörd för

ersättning

gränser

gäller

det individuella

stödbehovet
är. Det handlar inte om att ifrågaden
enskildes
bild
sitt
stödbehov,
sätta
utan om att föra en dialog
av
med den anhörige och vårdtagaren,
samt överväga och peka på altemativa möjligheter.

Allmänt

inriktade

insatser

Stöd för anhöriga
satser.
former

handlar dock inte bara om individuellt
inriktade
inDet är också viktigt att socialtjänsten
utvecklar
och
möjligheter
för mera allmänt inriktade
insatser. Här kan det handla om in-

forrnationsinsatser

och

där anhöriga

grupper
och erfarenheter

Att underlätta
bildandet
av stödför att tala om och dela upplevelser
andra kan vara sätt att stödja anhöriga. Många
insatser bör kunna utvecklas
i samverkan med

utbildning.

kan få träffas

med

mera allmänt inriktade
Sådan samverkan
fiivilligorganisationer.
organisationer

med

eller

och organisationer

t.ex.

kan ske med särskilda

med karnratstödj

ande verksamhet

anhörig-

Röda

pensionärsorganisationer,

Korset

för missbrukare.

En del av allmänt inriktade
olika
samma olika målgruppers

insatser kan vara att särskilt uppmärkbehov och att rikta särskilda insatser till
missbrukare
eller psykiskt funktionshind-

till

t.ex. anhöriga/närstående
rade.

Metodutveckling
Det finns

anhöriga.
miljoner

för metodutveckling
i arbetet med stöd för
ett stort utrymme
har tidigare noterat att riksdagen har anvisat 100
Utredningen
kronor per år i tre år till utveckling
Här påav anhörigstödet.

går nu planering
av olika insatser
medel till olika utvecklingsprojekt.

ning ingår
tioner

att kommunerna

och andra

förutsättningar

frivilliga

I förutsättningarna

förväntas

samarbeta

organisationer.

att ge resultat

och

i kommunerna

Denna

fördelning
för denna

av
sats-

med anhörigorganisabör ha goda

satsning

som i sin tur stimulerar

till

en fortsatt

metodutveckling.
Stöd för anhöriga

kan lämnas

skyldighet
eller
heter

att ge stöd för anhöriga
begränsade till vissa insatser.

som i sin mera
tjänsten. Det är därför

systematiska
ett område

i många olika

former.

Kommunernas

på
bör inte vara vare sig inriktade
Stöd för anhöriga är ofta verksamform är relativt
nya inom socialsom skulle

riskeras

hämmas

i sin ut-

285

286

SOU 1999:97

Socialtjänstlagen

eller regler som ställer preciserade
anvisningar
av detaljerade
dialog med anhöriga
krav på kommunerna.
Här bör i stället kreativitet,
utvärdering
och deras företrädare,
samt en kontinuerlig
av insatser biveckling

dra till metodutveckling.
Det bör noteras

god kvalité

enligt

Anhörigvård

Stöd för anhöriga

I dessa fall

till en
som alternativ
roll som stödgivare

till den professioett komplement
frågan om det direkta stödet till den

anhörigvård

nella vården

anhörige

på

tydlig.
är dock

sällan

av kraven

och omsorg

ofta som anhörigvård
blir socialtjänstens

uppfattas

vård.

till den anhöriga
Inte

vård

och professionell

professionell

omfattas

att även stödet till anhöriga
bestämmelsen
i 7 § SoL.

och omsorgen. Utöver
då också behovet
uppkommer

praktiska

och

formationsutbyte

den anhöriges
av att koordinera
insatser. Här handlar det om inöverenskommelser
om arbetsfördel-

vårdgivarens

och den professionella

från
också frågan om anvisning
uppkommer
hjälp
kunna
få
så
bra
skall
vårdtagaren
hur
som
en
om
skall kunna ges på ett tryggt och säkert sätt, hur
möjligt,
hur omvårdnad
skall användas, etc. Här finns också frågor om arbetsmiljö
hjälpmedel

ning.

I viss

omvårdnad

professionella

och anhörigvårdarens

säkerhet.

vård
och professionell
om gränsen mellan anhörigvård
och den professionella
hör också vikten av att man från socialtjänstens
på att det finns gränser för en möjlig anvårdens sida är uppmärksam
hörigvård.
Att trappa ner eller avsluta en lång vårdinsats kan både vara
Till

frågan

en lättnad och ett beslut med stor vånda för en enskild anhörig. Här
beslut, ha beredskap
fordras lyhördhet
att faktiskt
att både underlätta
avslutat
den
stöd
efterhand
till
och
i
vårdansvar
överta
att ge
en
som
insats.
anhörigvårdande

Stimulansmedel
Som

rigstöd

ingår ett särskilt Stimulansbidrag
för
handlingsplanen
i den nationella

nämnts

hittillsvarande

bestämmelsen

en särskild inriktning
funktionshindrade.
Utredningens
vara
socialtjänstlagen.

i 5 § SoL har dessa stimulansmedel

på närstående

förslag

anhöriga/närstående

innebär
till

anhöför att utveckla
Med den
äldrepolitiken.

alla

som vårdar

långtidssjuka,

för anhörigstödet
att målgruppen
för insatser
olika målgrupper

För att detta skall

få effekt

kan det finnas

haft

äldre och
skall
enligt

anledning
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överväga

möjligheten

utveckla

anhörigstödet

lO.4.4
Ofta

aktualiseras

ersättning

till

stimulansmedel

att

som detta innebär.

anhöriga

om stöd för anhöriga såsom en fråga om ekoför vårdinsatser.
Socialtjänstkommittén
redogör för

sin del för flera olika

former

för och möjligheter
från

bidragssystem

till ekonomiskt

Försäkringskassan

bidrag

till vård av närstående:
som har koppling
och närstående penning.
kappersättning

0

för

frågan

ersättning

I befintligt

särskilda

till de nya målgrupper

Ekonomisk

nomisk

0

att även rikta

Kontantbidrag

utgår

också

från

kommuner

finns

stöd.

flera

Vårdbidrag,

i form

olika
handi-

av hemvårds-

bidrag
0

som utbetalas till vårdtagaren.
,
fungerar också som arbetsgivare
Kommuner

till anhöriga.

Detta sker

dels genom s.k. projektanställningar
då någon anställs på heltid eller
deltid
för anhörigvård,
dels genom att anhörigvårdare
blir uppdragstagare
och erhåller en viss ersättning med hänsyn till ett bedömt vårdbehov.

bidrag eller anställningar
för anhörigvård
är
om ekonomiska
enligt
stöd
för
bör
anhöriga
inte
utredningens
mening
om
som
regleras i socialtjänstlagen.
Här finns också komplicerade
frågor röranFrågan

fråga

de Skatteregler

och arbetsrättsliga

rimliga

att överväga
ekonomisk
ersättning

inom

frågor som inte har varit möjliga eller
uppdrag.
I varje
ramen för utredningens

riskerar också ligga en förväntan om insatser som
till en anhörig. Samtidigt speglar flera av de
inte är rimlig i förhållande
nämnda ersättningarna
inte de faktiska insatser som anhöriga
gör. Å
andra sidan har vissa anhöriga sin försörjning på annat sätt, t.ex. i form
av en pension.
Den föreslagna

att stödja närstående
till de insatser som
mening
ett komplement
kommunen
de som är behov av stöd, vård
är skyldiga att tillhandahålla
och omsorg. Det stöd som härvid avses handlar inte om ekonomisk
ersättning till anhöriga.
är enligt

skyldigheten

utredningens

för kommunerna
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10.5

Det

Min

bedömning:

sociala

arbetet,

arbetet

Det är viktigt
med

inriktning
stöd.

och personligt

rådgivning
fördela

sociala

i det
att främja en metodutveckling
på tidiga insatser i form av social
bör få i uppdrag att
Socialstyrelsen

stimulansmedel

särskilda

för

att stödja

en sådan metodut-

veckling.

socialpå att utveckla
hade en stark inriktning
Ändå har utvecklingen
under 1980- och 90-talet

Socialtjänstrefonnen
tjänstens

serviceroll.

inneburit

varit en mycket dominerande
att socialbyråarbetet
individoch familjeomsorg.
Den ekonomiska

cialtjänstens

och det starka

i kommunerna

ningen

I utredningens
former

en sådan roll.
i socialingår inte att överväga innehållet
och
verksamheter
enskilda
eller regleringen
av

uppdrag

verksamheter
för regleringen
har dock

Utredningen
stimulera

skydd för barn och unga, etc.
av socialtjänstens
haft anledning
att
att fundera över möjligheten
form
i
tidiga
insatser
socialtjänstens
av
soav

en utveckling
och personligt
rådgivning

cial
Detta

handlar

stöd i mindre

en fråga som fordrar
av det sociala
mera om utveckling

är dock

10.5.1

under

på Socialbidraget

trycket

har snarast förstärkt

1990-talet

tjänstens

del av soåtstram-

lagreglering.

Det

och förebyggande

individuella

Socialtjänstens

fonner.

kontorspräglade

en ändrad
arbetet.

inte

arbete
socialtjänst

En servicebetonad

skulle utformas
markerades
att socialtjänsten
skall
Socialtjänsten
samhällstjänst.
servicebetonad
vara tjänstsom en
kommer och söker hjälp
villig, uppmärksam,
angelägen att människor
och råd så snart de behöver det och inte för sent. Ingen skulle behöva
skall
dra sig för att vända sig till socialtjänsten.
Krav på motprestationer
I socialtjänstreforrnen

bygga

kan anpassas till vad som
som samtidigt
för den enskilde. Den sökande skulle behandlas

riktlinjer,

på allmänna

är möjligt

och rimligt

med eget ansvar
som en jämställd
sina åsikter och synpunkter.
Sociala

tjänster

kunna tillhandahållas
av den som berörs.

blev

och med rätt

ett begrepp.

efter klart
Begreppet

angivna

socialvård

De

skulle

riktlinjer

att kräva

respekt

för

vara lätta att nä och
och under medverkan

byttes ut mot socialtjänst.

Socialtjänstlagen
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skulle

i socialtjänsten

Arbetet

präglas

så långt möjligt

av ett konsul-

som syftade till att frigöra den enskildes egna resurser.
ett sådant arbetssätt skulle risker att utsätta den enskilde klienDessa bärande pinciper
kunna minimeras.
situationer
ten för kränkande
gäller alltjämt.
for socialtjänsten.
och delaktighet
Frivillighet
är huvudprinciper

tativt

arbetssätt,

Genom

all

Men

kontroll

social

och skyddsbehov

grupper lämnades
för barn och unga finns dels
för vissa

Skyddsbehovet
socialtjänsten.
för socialnämnden
skyldighet
allmän
att svara för skydd och
genom en
far
illa,
dels
stöd för barn och ungdom som
genom de särskilda reglerna
till tvångsomhändertaganden
som
mm. Den möjlighet
om utredning

inte utanför

kvarstår

dock i särskild

placerades

Socialtjänsten

lagstiftning,

i LVU

och LVM.

att både svara för skyddsoch att vara en seroch missbrukare

har alltså den dubbla rollen

för utsatta barn/ungdomar
samhällstjänst.
vicebetonad

behovet

är stark

Kontorstraditionen

på
både en lagmässig bekräftelse
innebar socialtjänstreforrnen
människogäller
för
vad
förändring
stöd
och
utveckling
påbörjad
ett
en
grafens uttasocialtjänst. Portalparaav samhällets
syn och inriktning
och integritet
är
landen om respekt för den enskildes självbestämmande

Förvisso

en viktig
Men

ledstjäma

för hela socialtjänstens

Socialstyrelsen

när

rades under rubriken

avslutade

"En hindrande

arbete.

Socialbyråprojektet

1991 note-

bl.a. följ

kontorstradition"

Den administrativa
traditionen som socialbyrån ärvt från fattigvårstyr innehåldens dagar, blanketterna,
rutiner och kontorslokalema
makt och
let i mötet med klienterna, markerar socialtjänstemännens
förtroendefullt
möjligheterna till ett
revir och försvårar
saminom denna
arbete. Den som hävdar de okonventionel
a utvägarna
organisation
regelonenterade
stöter ofta på motstånd.

öppet

Rapporten

diskuterar

nadsstrategi

också

för socialarbetama.

om "avståndets
För klienter

som en överlevdet att bemötandet
upprättar en åtgärds-

praktik"
innebär

distans. Tjänstemännen
av formell
och
en relation där man utgår från relativt ytliga uppgifter om
från klienter
och därefter föreslår eller beslutar om åtgärd. Men ett såallt dikterat
dant förhållningssätt
av
synes framför
av socialarbetare
skulle
socialarbetare
med
hur
utsträckning
och stämmer i liten
villkoren

karaktäriseras
relation,

vilja

arbeta.

5 SoS-rapport

1990:27, s. 114.
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Wächter

hetsutövning.

skriver

Nästan

allt

i en artikel om socialt arbete som myndigsocialbyråema
tvångsåtgärder,
materigör
bistånd
och immateriellt
stöd familjesamtal

ella insatser ekonomiskt
etc - har blivit myndighetsutövning.

Wächter menar att socialbyråerdilemma
sammanblandningen
är
nas
av uppgifter
som kräver formaliserad handläggning
och uppgifter
i form av behandling eller social rådgivning som innebär ett faktiskt handlande. Det finns en bundenhet vid

ärendehandläggning.
organisation

Samtidigt

finns

som tar hänsyn till

det inga

skillnaden

lagliga

mellan

faktisk

hinder

mot en
handling och

myndighetsutövning.
Myndighetsperspektivet
uppföljningar

och statistik.

avspeglar

sig också

självbestämmande,

i t.ex. Socialstyrelsens
frivillighet
och rätt till

bistånd

och honnörsord
i socialtjänstrefonnen.
Men
var nyckelbegrepp
fall vad gäller den sociala bamavården
kan noteras att anmälan,
snarare än ansökan, oftast är ingången till socialtjänsten.
De intervjuer
med några av socialtjänstens
klienter som utredningen
redovisat
i intervjuboken
På marginalen
SOU
1998:161
bekräftar
i varje

denna

bild

Men också i andra sammanhang
föreav socialtjänsten.
inte sällan bilden av att socialtjänsten
inte har förtroende
hos
allmänheten
service. Socialtjänsten
tycks härsom en samhällsinriktad
vid inte ha samma legitimitet
har hos medsom hälso- och sjukvården
kommer

borgarna.
dubbla

Detta

en del inte märkligt med tanke på socialtjänstens
Socialtjänstens
ansvar vad gäller skydd innebär att den
Men enligt utredningens
mening måste det
som kontroll.

roller.

kan upplevas

är till

inte vara så. Stöd och sociala tjänster som ges i en mindre
formella
former borde innebära förutsättningar
utveckla
det
sociala
arbetet till
att
ett möte med mindre av formell distans.

Det sociala
Individmänt

arbetet

och familjeomsorgen
inriktade

inriktning

insatser

har en nära
Socialtjänstkommittén

historiska
rötter.
både den samhällsorienterade

linjen

på såväl individuellt

koppling
redovisar

till

det sociala

som allarbetets

hur dessa handlar

och den individorienterande

om
linjen,

socialarbetarfederationens,
samt pekar på den internationella
International Federation
of Social Workers
IFSW
definition
begreppet
av
socialt arbete från 1982:

5 Wächter i artikeln Utredning,

s 106

i Denvall och Jacobsson 1998.
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bring about social
Social work
a profession whose purpose
forms of devechanges in society in general and in its individual

lopment.

arbete är annars ett begrepp som används i många sammanhang,
Det finns anledning notera
men som inte har någon entydig definition.
att begreppet socialt arbete också omfattar en akademisk disciplin.
Socialt

noteras att i Sverige är det sociala arbetet
vilket inte är fallet i samma utlagstiftning,
i stor utsträckning
styrt av
lokalt
i de flesta andra länder. Hos oss är socialtjänsten
sträckning
socialarbetarna
De professionella
styrd verksamhet.
också en politiskt
har inom
personalen
det
sätt
yrkesansvar
lagreglerat
har inget
som
Det kan dessutom

förtjäna

på
arbetar i stor utsträckning
Socialarbetama
sjukvården.
mål
Det sociala arbetets
från socialnämnden.
ses som en i
delegation
styrd, verksamhet. Delvis blir då också vissa melag reglerad, politiskt
för prioriteeller föremål
del och metoder reglerade i lagstiftningen

hälso-

och

beslut på lokal nivå.

ringar genom politiska
Även om begreppet
den fortsatta

socialt

om vissa utvecklingsbehov
tala om utveckling
av det sociala

diskussion

familjeomsorgen,

Alternativa

l0.5.2

arbete inte är entydigt

former

av socialt

vill

utredningen,

inom individ-

i

och

arbetet.

arbete

också ett par former av socialt arbete som lagDet gäller famyndighetsutövning.
traditionell
av
resultat
samarbetssamtal.
Båda
är
ett
och
miljerådgivning
av metoduti socialt arbete.
veckling
finns

I socialtjänstlagen

reglerats

sidan

vid

Familjerådgivning
Med

består i samtal
avses en verksamhet som
samlevnadskonflikter
i parförhållanden och familjer.

familjerådgivning

att bearbeta
munen skall

i syfte
Kom-

genom
enligt 12 a § SoL sörja för att familjerådgivning,
erbjukan
rådgivare,
lämplig
försorg eller annars genom
kommunens
das dem som begär det.
Verksamhetsgren
skall vara en självständig
Familjerådgivningen
för de uppgifter som lämnas i samband med
med högt sekretesskydd

rådgivningen.
Familjerådgivningen
stort förtroende

bland

är en efterfrågad
enskilda.

7 Citatet är hämtat från SOU 1995:58, s. 43.

verksamhet,

som

åtnjuter
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Samarbetssamtal
Fram

till

80-talet

mycket

traumatiska

randen

till

var vårdnadsärenden inom

och

umgängesärenden
Ärendena

socialtjänsten.

sällan

inte

innebar

tingsrätten

i mål om vem som skall blir vårdnadshavare
och umgänge mellan barn och föräldrar.

en separation
Under
1970-talet
lösa vårdnads-

introducerades

yttvid

samarbetssamtal

och umgängesärenden.

I stället

bedömer

föräldrars
lämplighet
ges föräldrar
själva ta ansvar och lösa sin konflikt.
Till en början sågs metoden samarbetssamtal

som metod att
för att socialnämnden
helt enkelt stöd till att

med misstroende
bland
dem som på formella
grunder granskade och bedömde metoden såsom
myndighetsutövning.
Det visade sig dock möjen del i socialnämndens
ligt att med användande av samarbetssamtal
lösa många vårdnads- och

umgängeskonflikter

12

mellan

makar

Samutan domstolsbehandling.
1990 en särskilt reglerad del av socialtjänsten
Bestämmelsen
utvidgades den 1 oktober 1998.

arbetssamtal

är sedan

a § SoL.

Socialtjänstkommitténs
Socialtjänstkommittén

förslag

om personligt

stöd m.m.

redovisade

i sitt huvudbetänkande
Nya socialförslag
avsåg
främja
ett par
att
som
en utveckling av socialt arbete vid sidan av myndighetsutövrmg.
Kommittén
föreslog att socialtjänstens
skyldighet
stöd
personligt
att tillhandahålla
skulle förtydligas.
Förslaget
rörande personligt
stöd innebär att man

tjänstlag

SOU

inte ytterligare

1994:139

preciserar

stöd skall lämnas.
att "själv

bedöma

vilken

rådgivningsverksamheter
utövning"

i vilka

former

eller

för vilket

ändamål

sådant

Kommittén

varje kommun
anser att det bör lämnas
organisation
för
som är mest ändamålsenlig
inte
innehåller
inslag
myndighetssom
av

s. 425.

Socialtjänstkommittén
föreslog vidare att i socialtjänstlagen
skulle
införas en ny bestämmelse
med innebörden
"skall i
att socialtjänsten
sitt arbete särskilt beakta behovet av tidiga insatser".
I sina allmänna
motiveringar

för förslaget

anför kommittén

bl.a.:

Enli
kun

vår mening kan de tidiga insatserna närmast hänföras till
seärpreventionen,
dvs. sådana insatser som riktar sig till barn,
eller risksituationer
ungdomar och vuxna i riskmiljöer
i syfte att förhindra eller begränsa en ogynnsam
Hit hör rad ivnmgsutveckling.
verksamhet
sig till olika grup er, t.ex. ung omsmotsom riktar
tagnin ar, alkoholrådgivning
och budgetra givning.
Hit hör också
ersoni
t stöd som ges till enskilda i form av kontaktperson
eller
ontakt amilj eller som
t.ex. för att ge anhöriga till
missbrukare
eller de som v rdar en närstående psykologiskt
stöd.
Andra exempel på tidiga insatser är u psökande verksamhet
samt
fältarbete
bland tonåringar,
kamratstö
jande insatser i skolan samt

grupgverksamhet
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med mödra- och bamhälsovården.
- - har betydelsen
av att tidigt upptäcka och
motverka
ett mer
för att föreby
insatser
a och
väääcänt.
e behov av vård länge varit

socialtjänstens

samarbete

Inom missbrukarvården

erbjuda
tidigt
om attan
Socialt

lO.5.3
Att

hitta

förenklade

arbete
former

med
för

tidiga insatser

social

stöd
och personligt
om göra den enskildes
Den ensom möjligt.

rådgivning

för den enskilde. Det handlar
bör vara viktigt
så förtroendeskapande
med
socialtjänsten
möte
skilde bör kunna känna att han/hon vågar lägga fram sitt problem och
stödbehov utan att behöva uppleva sig ifrågasatt utifrån ett socialt konDen enskilde skall kunna förvänta stöd och inte behöva
trollperspektiv.

eller "makt" över den fråga eller det
vara rädd för att förlora kontroll
socialtjänsten
problem han vänt sig till
om.
vilket tidiDet här är en utveckling
som pågår i många kommuner,
i avsnitt 2.4. Dessa exempel visar också att när socialgare redovisats
stöd är det också möjsöker
tjänsten
nya metoder för att lämna råd och
förtroende.
Detta handlar
människors
snabbt
vinna
ligt att relativt
och om tydlighet i en mera erbjudande roll. Men
om bemötande
vågar flytta ut ur den tradet kan också vara fråga om att socialtjänsten
med
Samverkan
och vara mera uppsökande.
kontorsmiljön
ditionella
intressanta
här
familjecentraler
m.fl.
i
förskolor
är
BVC, MVC, öppna

mycket

exempel.
varipå stöd/tjänster
som erbjuds i denna form bör kunna
varje kommun
bör vara naturligt
Det
till
kommun.
att
från
kommun
era
gör sin analys av de sociala problemen, formar sin strategi och överväBredden

ger sina resursbehov.

och stöd i olika

Rådgivning

former

och stöd i
i denna form bör vara rådgivning
olika former. Det kan vara råd och stöd som följer vid ett första möte
alkoholrådgivning,
med socialtjänsten,
men också särskilda enheter för
i fasamverkan
för
liksom
och kuratorsfunktioner
föräldrarådgivning
form
i
stödinsatser
miljecentraler
av konetc. Också kompletterande
att erbjuda
och personligt ombud borde vara naturligt
taktperson/familj

En naturlig

bas för insatser

i denna form.
borde det t.ex. vara naturligt
För en missbrukare
för att få information
till socialtjänsten
om olika

18SOU 1994:139, s. 360.

att kunna vända sig

behandlingsmetoder
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och deras resultat,
samråda

samt

i dialog

med professionella

om behandlingsmöjligheter

personlig

krissituation
och utveckling

sionellt

stöd hos socialtjänsten.
det borde

vårdsinsatser

också

kunna

i mera generella
psykiskt
störda,

missbrukare,

få

sin egen del. Föräldrar
i en
och som känner att de behöver stöd i sina barns
bör känna förtroende
för möjligheter
till profes-

fostran
Men

socialarbetare

för

att erbjuda vissa öppenvara möjligt
för
program - såsom dagverksamheter
hemma-hos-insatser
och familjeoch

miljöterapi.
Det är också

viktigt att det sociala arbetet inte enbart blir en fråga
individuellt
inriktade
insatser. I en kommuns
om
egen analys av problem bör ingå att ingå att identifiera
problem på allmän och strukturell
nivå. Grupporienterade
och allmänt inriktade insatser är en viktig del
av
socialt arbete.

Politisk

styrning

Socialtjänstlagen
vad gäller
sonalen

mål,

tryck

innebär

inriktning

arbetar

prioriteringar

och professionellt

att socialtjänstens

verksamhet

styrs och leds,
politisk
vald
nämnd. Perav en
och delegation,
i enlighet med riktlinjer,

och kvalitet,

på uppdrag

och resursanvisning

för det demokratiska

arbete

från

denna

nämnd.

Detta

är ett ut-

folkstyret.

Samtidigt

krävs att de professionella
insatser som ges skall vara av
i enlighet med den bestämmelse
som 1998 infördes i 7 a §
SoL. Personalen
i socialtjänsten
skall ha lämplig utbildning
och kornvid myndighetsutövning
petens. Tjänsteansvaret
innebär att den en-

god kvalité,

skilde

tjänstemannen

personligen
kan ställas till ansvar för fel eller
Socialtjänsten
styrd, men politikeransvaret
är politiskt
och
tjänstemannaansvaret
går till viss del i varandra.
Beslut om riktlinjer,
prioriteringar
och resursanvisning
är uppenbart
beslut som till sin karaktär är politiska.
När det gäller metoder i socialt
arbete i form av rådgivning
och stöd till enskilda finns behov av att utlämnas
för
utveckling
metoder.
Det
rymme
en
av mer professionella
pågår en stark utveckling
den
akademiska
disciplinen
socialt arbete.
av
I samarbete med universitet
och högskolor
utvecklas
också regionala
och lokala FoU-organisationer,
for samverkan
som ger bra utrymme
mellan fältverksamhet
och forskning. Intresset för uppföljning,
utvärdeoaktsamhet.

ring
Läget

och kvalitetsutveckling

av arbetet är starkt i många kommuner.
för ett nära samspel mellan forskning
anses gynnsamt
vad gäller utveckling
av det sociala arbetet.

bör också

och praktik

Det är angeläget att det kan skapas ett utrymme
sultat av forskning och utvärdering
rörande socialt

för att ta tillvara rearbete. Val av meto-
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der i det sociala
för professionens

bli ett område med större utrymme
I en önskmed berörda klienter.
arbetet ingår därför att klienten och soci-

bör därför

metoder

avgöranden

i dialog

av det sociala
kan mötas i en förtroendefull
alarbetaren
förhand givna detalj- eller procedurregler.

värd utveckling

som inte styrs av på
enskilde
bör kunna ha
Den
och
sin egen problemsituation
relation,

att få råd och stöd baserat
kan erbjuda. I arbekompetens
som socialarbetaren
ansvaret
professionella
det
stöd
bör
personligt
och
tet med rådgivning
politiska
det
ansvaret.
och mer åtskild från
också kunna bli tydligare

möjlighet

den professionella

för ett professioförordar ett större utrymme
om utredningen
har en
socialt arbete bör betonas att ansvaret för att socialtjänsten
resursanvändning
och
prioritering
riktlinjer,
för
liksom
kvalitet,

Även
nellt

god

måste vara politiskt.

fortfarande

Uppmärksamhet

skydd

på vad barns

och rättssäkerheten

kräver

skall ha
för att socialarbetaren
för att med säkerhet hantera frågan om gränsen
erfarenhet
tillräcklig
roll och å andra
sidan
mellan å ena
en mera rådgivande och stödjande
kan kräva.
roll
myndighetsutövande
sidan de krav som socialtjänstens
Det gäller att kunna vara tydlig i de krav som särskilt skyddet av
barn kräver. Men det kan också gälla att vara lyhörd för när den enskilKravet

på kompetens

är också

viktigt

att han t.ex. får ett önskemål om stöd prövat
enligt de regler som rätten till bistånd anger. Att utveckla råd och stöd i
försvagning
av den enskildes rättssäkernya former får inte innebär en
des rättssäkerhet

fordrar

het.

Dokumentation
ställs inte krav på
som omfattar råd och stöd enligt SoL
ärenden
handläggning
dokumentation
såsom i
om bistånd och i anav
och
Även
med rådgivning
om verksamhet
nan myndighetsutövning.
sådan
att
enligt 50 § SoL är det viktigt
stöd inte innebär utredningar
uppföljning
för
behövs
den dokumentation
innehåller
verksamhet
som
I verksamhet

av verksamheten
som metodutveckling.

och utvärdering
kvalitets-

och därigenom

kan bidra

till

såväl
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för lokal

med

dels utveckla

utveckling

att utveckla
nya former
kvalité och effektivitet

socialtjänstens

insatser

för stöd och tjänster
i det sociala

kan efterfrågas

bör vara att
dels också att
skede och i ökad

arbetet,

i ett tidigare
utsträckning
på den enskildes initiativ.
I dessa nya former är det angeläget att sträva efter en hög grad av tillgänglighet,
respekt för den enskilde och dennes uppfattning
sitt
problem,
till anosamt möjlighet
av
nymitet.
Frågan om bemötandet,
liksom
frågan om brukarinflytande,
bör ägnas stort intresse.
Det finns inom ramen

för socialtjänstlagens

regler ett stort utrymme
stödoch
servicefonner.
Alternativ
nya
bör växa fram i samverkan med andra aktörer, gärna med frivilliga
organisationer
och med enskildas nätverk och omgivning.
Det handlar då
inte om att skjuta över socialtjänstens
ansvar eller kostnader på andra
för kommunerna

att utveckla

utan mera om att stimulera
satser.

Stimulans

Utvecklingen

till

alternativa

former

för socialtjänstens

stödin-

utveckling
bör

i första

hand styras av lokala förutsättningar
och
Det kan dock finnas anledning
av centrala regler och riktlinjer.
överväga om det finns möjlighet
för staten att stimulera kommunernas

främjas

utvecklingsarbete

stimulansmedel
under t.ex. en tvågenom särskilda
Ett stöd till utveckling
av arbetet med tidiga insatser och social rådgivning
bör ha en inriktning
på samtliga landets kommuner.
Medlen bör dock fördelas av Socialstyrelsen
mot bakgrund av tydliga
proj ektplaner etc. från resp. kommun.
Utredningen vill också notera att metodutveckling
inom individoch
familjeomsorgen
är ett område där behovet av forskning
och utveckling, gärna i samverkan mellan praktiker
och forskare, är angeläget.

årsperiod.

10.6

Kommunerna

och

hemsjukvården

Min

Det tudelade ansvaret för hemsjukvården
bedömning:
är fortfaI närmare hälften av landets kommuner
ett problem.
kvarstår
parallella
organisationer
för vård om omsorg till äldre och funktionshindrade.
Det är viktigt att kommunerna
och landstinget
får inrande

citament

att gemensamt hantera behoven av förändringar
till följd a
kraven på äldreomsorg
och den snabba medicinska
utvecklingen.
Betalningsansvaret
för medicinskt
färdigbehandlade
är
de ökade
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resursanett starkt och viktigt styrmedel för en effektiv
och
den starka omstruktureringen
av sjukvården
har deli kommuner/landsting
krav på effektiviseringar

fortfarande
vändning.

Men

ekonomiska

för detta.

förutsättningarna

vis förändrat

att se över regleringen
av de
utredningför
Inom ramen
inom socialtjänsten.
direkta verksamheterna
rörande äldreomsorgen
iakttagelser
vissa
dock
gjorts
arbete
har
ens

ingår

Det

inte

att redovisa.

som det känns angeläget

Enhetli

l0.6.l

uppdrag

i utredningens

ansvar

för

hemsjukvård

Bakgrund
Ädel-reformen

Genom

ett samlat
äldre och funktionshindrade.

fick

kommunerna

ansvar för långvafick
Kommunerna

och vård till
i de säransvaret för hemsjukvården,
upp till sjuksköterskenivå,
boendefonner
Detta innebär att i särskilda
skilda boendeforrnema.
gruppboenden, servicehus, etc. - ansvadvs. i sjukhem, ålderdomshem,
för all vård, omsorg och service under läkamivå.
rar kommunerna
och landsting möjlighet
att teckna avtal
Därutöver
gavs kommuner
sjuksköterskenivå
till
även i ordihemsjukvård
för
upp
om att ansvarar
Kommunerna
medgivande.
regeringens
närt boende. Avtalen förutsätter
vid
färdigbehandlade
för medicinskt
har också ett betalningsansvar

rig service
också

lO.6.2.
syfte med Ädel-reformen
var att samla ansvaret för långhuvudman.
Trots detta har en stor del av
till
vård
varig service och
en
handlat om problem
1990-talet
under
diskussionen
om äldreomsorgen
och
knutna till ansvarsfrågan.
Det har handlat om avbrott i vårdkedjor

sjukhus

avsnitt

se

Ett viktigt

brister

mellan

i inforrnationsöverföring

I samband

huvudmännen.

med

i verksamhet har frågor uppkommit
utveckling
om
av och besparingar
formellt
inom oförmellan huvudmännen,
övervältring
av kostnader
medför det delade ansvaret för
Dessutom
ändrad ansvarsfördelning.

hjälpmedel

rehabilitering,

och hemsjukvården

fortsatta

samordnings-

problem.

Socialstyrelsens
I slutrapporten

Ädelutvärdering
från utvärderingen

styrelsen

Socialstyrelsen

reformens

konstruktion

av

Ädel-reformen

följer upp och utvärderar
inte innebar någon enhetlig

konstaterar

1996:2
lösning

Socialatt Ädel-

av huvud-
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för hemsjukvården.

och problem

Fortfarande

med parallella

kvarstår

organisationer

en tudelad hemför vård och om-

sorg -i närmare hälften av landets kommuner.
Utifrån
sina studier av för- och nackdelar
med en kommunaliserad
hemsjukvård
redovisar
Socialstyrelsen
ett par faktorer som talar för ett
samlat ansvar för hemsjukvården:
dels medför
det en ökad kontinuitet
och en mer utvecklad
- - samverkan
i vården av den enskilde
vårdtagaren,
dels innebär en
kommunaliserad hemsjukvård en bättre bas för en integration
av
sjukvård och socialtjänst

Socialstyrelsen
0
0

redovisar

vidare

bl.a.

problem

med att tillgodose
de äldres rehabiliteringsbehov
i kommumed
delad
hemsjukvård,
ner
innebär ytterligare
att en delad hemsjukvård
för
en länk i vårdkedjan
patienter som skrivs ut från akutsjukvården.

Mycket

talar,

enligt

Socialstyrelsens

uppfattning,

för ett sammanhållet
ur ett äldreomsorgsperspektiv.
har behovet av en förändring
av

kommunalt

ansvar för hemsjukvården
utredningens
kommunbesök

Vid

ansvaret för hemsjukvården
fråga och synpunkt.

Ansvaret

för

i ordinärt

boende

varit

en återkommande

hemsjukvården

I Ädel-reformen

fick

kommunerna,

enligt 18 § 1 st HSL, ett ansvar för
i särskilda boendeformer.
upp till sjuksköterskenivå
behöll dock ansvaret för sjukvårdsinsatser
Landstinget
i ordinärt
boende hemsjukvård.
Enligt en regel i 18 § 3 st HSL får landstinget
överlåta skyldighet
till kommunen,
att erbjuda hemsjukvård
om landssjukvårdsinsatser,

tinget

och kommunen

är överens om det samt regeringen medger det.
Ansvaret
för hemsjukvården
fick alltså ingen enhetlig lösning geDet överläts
kommuner
och landsting att komnom Ädel-reformen.
ansvaret skulle föras över till kommunerna
ma överens om huruvida
eller ej. Knappt hälften av landets kommuner
tog också över ansvaret
för hemsjukvården
i samband med Ädel-refonnen.
Senare har motsvarande
med

avtal

träffats

i ytterligare

de förändringarna

ett antal

i regional

Götaland.

9 SoS följer upp och utvärderar

1996:2.

kommuner,

organisation

bl.a.

i Skåne

i samband
och

Västra

Socialtjänstlagen

SOU 1999:97

hälften

av 1999 svarade
kommuner.
landets
av

Tabell

10.1

avtal mellan

enligt

1999,

i äldreomsorgen

kommun/landsting

Ansvarsgräns

i drygt

för hemsjukvården

kommunerna

I början

huvudmännen

Ansvarsgräns kommun/landsting
Avtal om kommunalt ansvar for hemsjukvård i
ordinärt boende upp till sjuksköterskenivå

Antal kommuner
131

Antal län
8

Avtal om kommunalt ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende upp till undersköterskenivå

2

16

,

,i

,

Ansvarsgräns enligt reglerna i 18 § HSL, dvs.
kommunalt ansvar för hemsjukvård enbart i
särskilda boendefonner

11

141

Summa

21

2 89

Landstingsförbundets

Källa:
För

på drygt 50 procent av landets
med en befolkning
avtal med landsting rörande ansvar för hemboende. Som framgår av tabellen är avtalen i ett

147 kommuner,

sjukvård
mindre

således

finns

invånare,

i ordinärt
antal

sammanställning

kommuner

sköterskenivå.
överenskommelser

enligt
närt boende
nämnda bestämmelsen

begränsade

till

hemsjukvård

till

upp

ansvar för hemsjukvård
om kommunalt
baseras
sammanställning
ovanstående

underi ordi-

på

den

HSL. Men
i 18 § 3
som tecknats i
olika delar av landet har därutöver baserats på respektive lokala föruti sammanställföljer vad som redovisas
Huvudlinjerna
sättningar.
kommunernas
ningen. Den mera praktiska gränsen för
ansvar dras dock
något

olika

i de olika

Den faktiska

de avtal

avtalen.

gränsdragningen

i olika län handlar

för barn,

för hemsjukvård

0

inte ansvarar
att kommunen
gräns 7 år resp. 18 år,

0

att kommunen
vård,

enbart

0

att kommunen
insatser enligt

svarar för hemsjukvård
SoL och/eller LSS,

0

att landstinget
vård,

ansvarar

för

kvalificerad

0

att landstinget
ansvarar
knuten hemsjukvård/LAH.

för

palliativ

personer
eller

vård

med åldersbehov

av

som också

får

vid varaktigt

svarar för hemsjukvård
till

om t.ex.

avancerad

genom

hemsjuk-

s.k. lasarettsan-
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Nämnda

överenskommelser
handlar
gränsdragningar
om praktiska
å ena sidan kommunen
och å andra sidan primärvården
resp.
länssjukvården.
De gränsdragningar
som rör ålder och varaktighet
handlar om gränsen mellan primärvårdens
hälso- och sjukvårdsansvar
för alla medborgare
i förhållande
till kommunernas
ansvar "for långvarig service och vård till äldre och handikappade"
som är Ädel-reformellan

Andra gränsdragningar
kvalificerad
vård, LAH, etc
mens käma.
- om
handlar mera om länssjukvårdens
till kommuansvar i förhållande
nernas och primärvårdens
ansvar. Det är gränser som delvis är kopplade till krav på kompetens,
men som också är starkt beroende av den
medicinska
vilket utredningen
utvecklingen,
återkommer
till.
Det finns ett växande tryck på hemsjukvården
som utgår från läns-

sjukvårdens
stöd från

behov.

Nya förutsättningar

länssjukvårdens

specialister,

utvecklas
kan vårdas

for att enskilda,
med
i hemmet. Personer

med

sjukdomar
och varaktigt
behov av vård
som innebär ett kroniskt
och omsorg kan med hjälp av ny teknik vårdas i hemmet. Detta innebär
ansvarsmässigt
något nytt i förhållande
till Ädelrefonnen,
som utgick
från gränsdragningen
mellan kommunernas
och primärvårdens
ansvar.

Inget

samlat

Ädel-reformen
över

från

politiskt

ansvar

flyttades
att ansvar, resurser och kompetens
kommunerna.
Men ansvaret för äldres vård
delat. I det nya gränssnittet
är fortfarande
har nya samverinnebar

landstingen

till

och omsorg
kansbehov uppstått.

Primärvården
har fortfarande
ansvar för läkarinsati
den
vård
och
kommuner.
åligger
har geLandstingen
ser
omsorg som
sitt
för
länssjukvården
akutsjukvård
i både öppen och
nom
ansvar
sluten form även ansvaret för den geriatriska
vården.
Ansvaret
för hjälpmedel
är delat mellan kommuner
och landstinget.
Efter en ändring i HSL år 1994 har kommunerna
det formella
ansvaret
för hjälpmedel
hälso- och sjukvårdsansvar
som följer av kommunernas
Ädel-reformen.
Avsikten
landstingens respekvar att förtydliga
tive kommunernas
på regional nivå innebär
ansvar. Överenskommelser
dock att det i praktiken
kvarstår en viss spännvidd
i vad som är kom-

enligt

munernas faktiska ansvar.
Det finns alltså parallella

många

kommuner,

mun/landsting

vilket

organisationer

skapar

problem.

för

vård

Det

och omsorg
i
komgränssnitt

som nu finns innebär inget samlat ansvar för vården av
även om det för kommuner
och landsting som vill ta ett gemenfinns
idag
möjligheter
inrätta gemensamma
samt ansvar
nämnder och
kommunalförbund.
äldre,
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Samverkan

om den praktiska

avgränsningen

Det innebär att
är dynamisk.
därför inte en
kan
stark.
Man
i äldreomsorgen
också dynamiken
är
Det
inom äldreomsorgen.
gång för alla lägga fast en ansvarsfördelning
alltid att finnas ett behov av att på det lokala planet hantera
kommer

Utvecklingen

praktiska

den

på det medicinska

området

mellan

avgränsningen

avgränsning

ansvar. Sådan praktisk
förändringar
successiva

kommunernas
måste

ske med

och

landstingets

hänsyn

till

såväl

i förutsättningar
som i behov och möjligheter
förutsättningar
Förändrade
att hantera konsekvenser
av utvecklingen.
till avancerad hemsjukvård
kan vara de ökade möjligheter
som den
utvecklingen
Konsekvenser
är t.ex.
skapar.
utvecklingen
medicinska
av
skall
hos den personal som
behovet av kompetensutvecklingen
svara
möjliga hemsjukvården.
för den i framtiden
Ett enhetligt

kommunalt

insatser
ansvar för sociala och medicinska
till sammanhållen
i form av möjligheter
vad gäller social omsorg
behovsbedömning

fördelar

ger enligt erfarenhet
och samlad
vårdplanering

uppmärksamma
Men det finns också anledning
kan
primärvårdsläkaren
distriktssköterskan
och
att
med
för
innebära
risker
kan
detta
att
och
personer
upplevas större
att
vårdbehov
inte får rätt vård. I flera studier,
medicinska
komplicerade
och sjukvårdsinsatser.
avståndet

mellan

1998 från Äldreuppdraget,
i årsrapporten
av Socialstyrelsen
saknas tillräckliga
pekats på att det i de särskilda boendefonnema
finns
hemvården
i
ännu
det
ett
och
karresurser
att
svagare läkarstöd.

bl.a.

Behov

av ett enhetligt

ansvar

har
lä-

för äldreomsorgen

av huvudmannaskapet
från ÄdelSocialstyrelsen pekade i sin slutrapport
för hemsjukvården.
på de problem detta medfört och på behovet av ett samlat
utvärderingen
inom
analys av utvecklingen
Utredningens
ansvar för hemsjukvården.
har
vård/omsorg
medicinsk
och
social
och frågan om
äldreomsorgen

Ädel-reformen

lett till

innebar

ingen

enhetligt

lösning

samma slutsats.
finns ingen tydlig

och
mellan vårdtyngd
och enkel koppling
den
utsträckning
är
I
boendeforrner.
särskilda
stor
vård
i
av
beroende
behov av vård i särskilda boendefonner
enskildes
av den
vård
möjlig
är i
möjliga vården i ordinärt boende. Vad som är en sådan
beroende av tillgängliga
stor utsträckning
resurser och vårdens organiDet

behov

i ett servicehus
Det skapar svårigheter att t.ex. sjukvårdsinsatser
kan
grannkvarter
i
hemsjukvården
medan
ett
är kommunens
ansvar

sering.

vara primärvårdens/landstingets

ansvar.
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nuvarande

gränsdragningen

mellan

landstingets

och kommu-

för övervältring
båda hållen. Ett
nens ansvar ger utrymme
av ansvar
landsting kan genom brister i hemsjukvårdsresurser
medverka
till ett
behov av särskilda boendeforrner
ställer
Ökade
anspråk på komsom
Detta innebär att en kommun
kan ha betalningsansvar
för
munerna.
medicinskt
färdigbehandlade,
påverka sjukskömen saknar möjlighet
terskeresurs

och
kompetens. På ett motsvarande
sätt kan en kommun
omvandling
servicebostäder
till
ordinärt
boende i praktiken
genom
av
övervältra
för
hälsooch sjukvårdsinsatser
på primärvåransvar
den/landstinget.

Enligt
för hälso-

utredningens

mening

och sjukvård

i särskilda

finns

starka

skäl för ett samlat ansvar
och i ordinärt boende

boendeformer

hemsjukvård.

Att ge kommunerna
ett lagstadgat sådant ansvar fordrar
en analys av en rad frågor som hänger samman med gränsen
mellan
kommunernas
och primärvårdens
och
ansvar. De kommuner
dock

landsting
överenskommelser
som träffat
om kommunalt
ansvar för
hemsjukvården
har valt delvis olika praktiska gränser för kommunernas
utvecklingen
innebär möjligheter
till en
ansvar. Den snabba medicinska
avancerad

hemsjukvård
med och direkta
som ofta fordrar samverkan
från länssjukvården.
Att lagreglera gränsen mellan kommunernas och primärvårdens
ansvar skulle således inte vara tillräckligt.
Det uppdrag
utredare
dir.
gett till en särskild
som regeringen
1999:42
att se över och lärrma förslag till lösningar
förbättrar
som
möjligheterna
till samverkan mellan kommuner
och landsting är därför
angeläget. Det som framstår angeläget att tydliga incitament
tillskapas
för en utveckling
som innebär ett mera samlat ansvar för hemsjukvård.
insatser

Den

snabba

medicinska

utvecklingen

En allt mer kvalificerad
ler särskilt boende. Det är viktigt

männen.

lingen

av sådan vård.

som ur behandlingshänseende är möjlig

Denna

ställer

vård är möjlig
att huvudmännen

samverkan

stora krav på huvudatt utföra i ordinärt elsamverkar

i utveck-

kan handla

och omvårdnadssynpunkt

om hur den vård
och i medicintekniskt

att utföra i hemmet även skall kunna praktiskt
utföras som god vård i hemmen. Här spelar utbyggnad
av kommunala
och
inte
minst
hos personalen
i hemsjukvården
resurser
av kompetens
en stor roll.

Utredningen

vill

i detta sammanhang

arbete har uppmärksammats
defomier

och i hemsjukvård

också notera att i utredningens
bristerna
i läkarstödet
i särskilda boenatt
fortfarande
framstår som ett stort problem.
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Betalningsansvaret

10.6.2

behöver

ses över

Bakgrund
ansvar - befärdigbehandlade patienter vid enheter
för medicinskt
talningsansvar
hälsovård inom landstingets
geriatrisk
eller
for somatisk akutsjukvård

Genom

Ädel-reformen

kommunerna

fick

ett ekonomiska

och sjukvård.
är enligt 10 § betalningsansvarslagen
behöver
på
intagen
en sådan enhet men inte längre
en patient som är
inom
enhet
vid
eller
enheten
vid
vård som ges
den medicinska
annan
kommunen
vård
bedrivs
hälso- och sjukvård där det
som
landstingets
Medicinskt

fárdigbehandlad

för.
inte har betalningsansvar
Bakgrunden till införandet

var problemet med
av betalningsansvaret
Ädel-reforrnen
innan
akutsjukvården
inom
patienter
s.k. klinikfárdiga
platser i
tillgängliga
andel
trädde i kraft. På många håll var en stor
av
vård.
akutsjukvården
upptagna
som väntade på annan
av personer
melskapade irritation
Vårdtiderna
var inte sällan mycket långa. Detta
många
orimligt
också
förstås
det
vården,
i
ur
lan olika parter
var
men

patienters synpunkt.
får bedömas ha haft väsentligen
Införandet
av ett betalningsansvar
färdigbehandlade
medicinskt
kvarliggande
Antalet
effekter.
positiva
sedan
på
legat
och
har
1992
redan
snabbt
minskade
en låg nivå, även
ökning. Fortfamindre
till
tendens
finns
en
en
om det på många håll
kvar på akutligger
färdigbehandlade
rande är antalet medicinskt
som
lågt
betalningsansvar
eller i geriatrisk vård med ett kommunalt
klinik
på de flesta håll.
Denna utveckling

har
möjligt
genom att kommunerna
så
övrigt
och
i
att
särskilda
boendeforrner
byggt ut resurser i form av
färdigbehandlade.
man klarar att ta hem de medicinskt
Ädelreformen
snabb effekt i form av korfick
länssjukvården
Inom
har

varit

akutoch en minskning
i slutenvård
av antalet platser i
tare vårdtider
dock
har
platsantal
och
senare
sjukvård och geriatrisk vård. Vårdtider
påverkats även av flera andra faktorer, som vi skall återkomma till.
form av ekonomisk
styrBetalningsansvaret
var en tidigare oprövad
Ädelfrån
slutrapporten
i
konstaterar
Socialstyrelsen
ning av vården.

utvärderingen

att

beträffande
att minska
varit rn cket verkningsfull
reformen
sjukhus som väntar på vård i
medicinskt
förandra former. Därmed är inte sagt att de problem som tillalltid är
med att överföra en patient från en vårdfonn
en annan,
å basis av reinnebär Socialstyrelsens initiativ,
ar östa. Tvärtom
oreskrifter
1995, att utarbeta
om
sultaten från Adelutvärderingen

- - antalet

knilppade

färdigbehandlade
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inforrnationsöverföring
och samverkansrutiner mellan
vårdgivare,
ett uttryck för behovet att få till stånd en säkrare och
mer välfungerande vårdkedja för den äldre.
Begreppet
ciserat

medicinskt

i lagstiftningen.

fárdigbehandlad

är som nämnts inte närmare prekonstaterar
iÄdelutvärderingens

Socialstyrelsen

slutrapport

att begreppet medicinskt
fårdigbehandlad
är en källa till
Läkarens bedömning
kan påverkas av tillgången på vårdplatoch andra enheter. Dessutom
ser både inom den egna vårdenheten
är
innebörden
inom olika specialiteter.
av begreppet inte densamma
Beirritation.

greppet är inte en relevant medicinsk
term, utan måste betraktas
administrativt
begrepp i ett ekonomiskt
styrsystem.

Den medicinska

utvecklingen

Akutsjukvården
såväl

och professionens

har omstrukturerats

ekonomiska

sparbehov

har blivit
möjligt
handlingsinsatser

att förkorta
polikliniskt

kraftigt

under

den medicinska

som
vårdtider

som ett

roll
90-talet

till

följd

utvecklingen.

av
Det

i slutenvård,
att göra fler beoch att operera även mycket gamla perdär detta tidigare inte varit möjligt.
soner för åkommor
Kommunernas
betalningsansvar
för medicinskt
färdigbehandlade
har också minskat
trycket på slutenvårdsplatser.
Närmare 40 procent av antalet vårdplatser
i akutsjukvården
har därmed avvecklats
under 1990-talets
första hälft.
De särskilda boendeformema
har kommit
att ta över vården av personer som tidigare
riatriska
kliniker.

skulle

ha vårdats

Samtidigt

inom t.ex. intemmedicinska
eller gehar den medicinska
utvecklingen
skapat

förutsättningar

att genomföra
en mera avancerad hemsjukvård.
Den medicinska
och medicintekniska
utvecklingen
flyttar successivt
gränserna för vilken vård som är möjlig att ge i särskilda boendefonner
och i hemsjukvård.
vudmännen

Inom ramen
Ädel-reformen

för den ansvarsfördelning
mellan
innebär,
flyttas på motsvarande

hu-

som
sätt
gränsen för vad som blir ett möjligt
kommunalt
ansvar. Utvecklingen
leder till en successiv förskjutning
i ansvar mellan landsting och kommellan akutsjukvård
och primärvård.
mun och inom landstingen,
Men
dessa förändringar
blir
ofta
inte
föremål
för
ansvaret
politiska
av
över-

väganden

och beslut.

Effekten

professionens
av den medicinska
ansvar och roll i hälsooch sjukvården
innebär att läkarna i hög grad påverkar ansvarsfördelningen mellan kommun
och landsting. Läkare fattar beslut för enskilda

behandling
alternativt
behandling
om poliklinisk
i sluten vård, om
vårdtider
i slutenvård
och om när någon är medicinskt
fardigbehandlad.
2° Socialstyrelsen

följer upp och utvärderar

1996:2, Ädelrefonnen.

Slutrapport.
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tidigare

bedömer
läkarna när sjukdomstillstånd,
som
en klinik
kan tillgodoses
slutenvård,
med nya behandlingsmetoder

Inom
fordrat

På klinik-

sjukvård.

och sjukhusnivå

i hem-

leder dessa ställningstaganden
och neddragning

av resurser, omorganisering
revidering
m.m.
av vårdprogram,
kan ytterst hänföras till den medicinska
Denna utveckling

omprioritering

till

av vård-

platser,

cintekniska

begränsade
ekonomiskt
och behålla

Men

det i en annan ekonomisk
bedömning.
en medicinsk

situation

medan

Kompetens

förskjutningen

hemsjukvård

inkl.

kan

blir

naturligt

att strikt

följa

i kommunerna

och resursbehov

successiva

Den

och medi-

också starkt av
den påverkas rimligen
Å
sidan
kan
det
i ett gynnsamt
ekonomiska
resurser.
ena
intresse att svara för
läge ligga i en kliniks professionella
utföras
på en annan nivå,
skulle
kunna
viss behandling
som

utvecklingen.

väntas

mellan
fortsätta.

akutsjukvård
En

sådan

och

primärvård

utveckling

torde

i de flesta enskildas intresse. Denna process skapar i sig beEn förskjutning
mellan huvudmännen.
hov av samverkan
av ansvaret
synpunkt.
for vård och omsorg är förstås också viktig ut ekonomisk
verksamhet
och
med avseende på äldreomsorgens
Men den är viktig
bl.a. ligga

kvalitet.
äldreav ansvaret förutsätter att det i kommunernas
finns kompetens och resurser att svara för en
omsorg och primärvården
När läkarna inom den specialiserade
hemsjukvård.
avancerad
mera
En förskjutning

och medicinska
insatser vid ett visst
att behandling
teknik, kan
medicinsk
kunskap
och
hjälp
med
sjukdomstillstånd,
av ny
i komresursbehov
i hemmet skapar detta kunskaps- och
tillgodoses

sjukvården

bedömer

munen. Om man t.ex. vill införa hemdialys i stället för dialys på sjuksynpunkt
hus för en person kan detta vara rätt både ur den enskildes
får chans
och ur effektivitetssynpunkt.
Men det fordrar att kommunen
kompetens för att klara detta.
upp erforderlig
förutsätter
och resursuppbyggnad
att förskjutningen
En kompetensberörda
mellan
samverkan
och
i
parter. När
kan
ske
planerat
av ansvar
särskilt
det
knappa
huvudmännen
är
upplever
båda
att resurserna är
samordnas
och
viktigt
att förändringar
av resurser, metoder och rutiner
att bygga

förväntningar
att realistiska
och kompetens

Resurser

och krav ställs på den andre huvudmannen.
måste kunna
och kommuner

i primärvård

upp i takt med att resurser
avvecklas.

byggas

om betalningsansvaret
Risk finns att styrkraften

Frågan

punkt.

i akutsjukvården

omprioriteras

och

år också viktigt ur den enskildes syni detta system är så stark att det inte ger

305

306

Socialtjänstlagen

SOU 1999:97

för den enskildes påverkan av sin egen situation.
Om en enutrymme
skild efter en sjukhusvistelse
bedöms ha behov av att flytta till en
särskild boendefomi
är detta är ställningstagande
som för den enskildes
del kan fordra tid och inte självklart
kan avgöras inom den tid som är
varseltiden

för betalningsansvaret.

styra mot korta
korttidsboenden,

vårdtider

Den

på sjukhus,

för dem som bedöms
efter viss sjukvård.

boende

Betalningsansvar

bör vara

kvar

slutna

sjukvården

kan riskera

av platser i s.k.
hem till sitt ordinära

och skapa behov
kunna flytta

över
- men ses

i den del det rör
och allmänna råd som Soutfärdat i frågan illustrerar
detta. Även om den bedömning
cialstyrelsen
läkare gör skall bygga på vetenskap och besom varje patientansvarig
Som nämnts

medicinskt

är begreppet

äldreomsorgen

inte entydigt.

färdigbehandlad

De föreskrifter

erfarenhet
i
är den också beroende av resurser och kompetens
till
hänsyn
den
såväl den egna verksamheten
i
primärvården.
Med
som
snabba medicinska
och de krav på omstrukturering
utvecklingen
av

prövad

vården
cinskt

som diskuterats
fárdigbehandlad

mediav begreppet
ovan innebär tolkningen
otvivelaktigt
på samarbetet
en viss påfrestning

kommun/landsting.
Enligt

utredningens

betalningsansvar
Ädel-reforrnen.

bedömning

för medicinskt
Den

har

inte minst

sursutbyggnad,

har systemet
färdigbehandlade
stimulerat

uppenbarligen
vad gäller

antalet

med
varit

ett kommunalt
en viktig del i

kommunernas

boendeplatser

rei särskilda

har fungerat
Betalningsansvaret
som det ekonomiska
vill därför inte ifrådet var avsett att vara. Utredningen
även fortsatt fyller en viktig funktion.
gasatta att betalningsansvaret
och den
Den starka omstruktureringen
av hälso- och sjukvården

boendefomier.

styrinstrument

snabba

medicinska

förutsättningarna

utvecklingen

har dock

för betalningsansvaret.

i flera

Därför

avseenden

förändrat

bör betalningsansvaret,

bli föom den somatiska vården och geriatriken,
remål för en översyn. En sådan översyn bör handla om behov av anvårdpassningar
till nya förutsättningar,
i syfte att få en fungerande
i den del det handlar

kedja.

Men

akutsjukvård,

mellan
en översyn bör se på hela behovet av samverkan
och kommuner
i utslussningen
primärvård
av patienter
torde ligga
Det är därför en översyn som i praktiken
1999:42
för det uppdrag som regeringen
redan givit dir.

från slutenvården.
inom

ramen
om landstingens

och kommunernas

samverkan

kring

vård och omsorg.
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10.7

Ekonomiska

10.7.1

Kostnader
till

Förslaget
ningsbesvär

konsekvenser

ny socialtjänstlag
ökar i förhållande

till förvaltatt möjligheterna
nuläget. Även här spelar rättspraxis

innebär
till

På ett allmänt plan gäller därför
gjorde för lagen om socialsamma bedömning
som den utredningen
för utredningen att här återigen slå fast att
bidrag. Det är också naturligt
restriktioner
kommunalekonomiska
intresse vid avvägär ett legitimt
och hur den utvecklas

i enskilda

ningar

avgörande

fall.
har även

Utredningen

roll.

ett förslag som innebär att kommuska underlätta för dem som ger vård
konsekvenserna
De ekonomiska
av detta

lämnat

stöd och avlastning

nerna genom
och omsorg till

närstående.

är svåra att analysera.
Dock bör det stå klart att i de flesta fall har anhörigstöd

förslag

ett samband
och omsorg. Ett väl fungerande
äldre persoi meningen att exempelvis
sådant stöd bör vara preventivt
kommunal
äldreomsorg
blir
beroende
senare än annars skulle
av
ner
stöd
bedömning
att ett väl fungerande
vara fallet. Det är utredningens
och kostnadsminskningar
till anhöriga bör leda till att kostnadsökningar
med

kommunala

kostnader

för vård

sådana att de samlade kostnaderna åtminstone inte ökar.
vid förvaltningsdomstolama
bedömer att belastningen
vid dessa
därmed
heller
kostnaderna
inte
inte kommer
att öka och att
till följd av förslaget att öka rätten till förvaltningsbesvär.

blir

Utredningen

Sammantaget

bedömer

lO.7.2

del inom

åtminstone

på

Finansiering

Förslaget
föreslås

att kommunerna
resultat
ett
som
av förslagen.

utredningen

sikt inte får högre kostnader

till

finansieras

stimulansmedel

genom
Socialdepartementets

av det sociala arbetet
utvecklingsmesärskilda
av

för utveckling

omdisponering
anslag.
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11

Skälig

Min

skälig
av begreppet
behov av att anpassa socialtjänsväl kommunala
efter lokala förutsättningar.

fyller

tens verksamheter

uppdrag

Utredningens

nuvarande

Den

bedömning:

levnadsnivå

levnadsnivå

innebörden

Enligt direktiven
med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet,
är möjligt
det
gan om
för mer lokalt anpassade lösningar
kommunerna
utrymme

analyseras.

1 1.1

Skälig

ska

skälig levnadsnivå
att begreppet
ska analysen behandla
för utredningen

innebär

levnadsnivå

-

fråatt ge

rättsliga

utgångspunkter
Utredningsuppdraget
skälig

Begreppet

avser innehåll och nivåer för alla former
analys borde omfatta en undersökning
av vad
fråga
levnadsnivå
det
skälig
är
när
t.ex.
om
en

levnadsnivå

av bistånd. Utredningens
som krävs för att uppnå
en insats för att en missbrukare
det är fråga om bidrag
Och vilken
arbetslösa.

ska komma

är
till försörjningen
av en familj där föräldrarna
ska
försörjning
nivå för en grundläggande
som
En sådan undersök-

med en äldre.
för en ung person i jämförelse
förutsätter
ingående studier av socialtjänstens
medger.
områden vilket inte direktiven

gälla

olika

ning

Eftersom

tjänsten

utredningens

och särskild

talet koncentreras
En kommun

eller när

sitt missbruk

ifrån

vikt

uppdrag

gäller

vissa

frågor

har med vissa

på frågor rörande
undantag

rörande

utveckling

lagts på socialbidragets

framställningen

verksamhets-

under

90-

socialbidraget.

att påverka
den konstruktion

möjligheter

social-

tolk-

skälig levnadsnivå
som
genom
av begreppet
De uttalanden
biståndet
i socialtjänstlagen.
för det ekonomiska
innebär att
till de nu gällande bestämmelserna
som gjorts i anslutning
bistånd
i form av
behov
enskildes
den
ska tillgodose
konstruktionen
av

ningen
valts

310

Skälig levnadsnivå

ekonomiskt

SOU 1999:97

stöd eller en social hjälpinsats
ska vara möjlig.

till lokala
Även

men också att en anpassning

förutsättningar

möjlighet
den skäliga levatt bestämma
om kommunernas
är betydande är den inte oinskränkt.
Genom möjligheterna
för den enskilde, men även för kommunerna,
att överklaga kommunala
beslut respektive
domstolsutslag
det
domstolarna
beär
som slutligen
stämmer innebörden
av begreppet.
nadsnivån

Vilken

betydelse

i realiteten

inskränkning
lokala

har då domstolarnas

Har domstolarnas

tolkning

i det kommunala

anpassningar

tillämpning
av begreppet

av begreppet haft
medfört en sådan

beslutsfattandet

att möjligheterna
Har med andra ord den styrning

motverkats.

till

som
innebär haft sådana effekter för den kommunala
en domstolsprövning
verksamheten
hotats. Eller är det så att när
att självbestämmanderätten
begreppet tolkats har förutsättningarna
i det enskilda fallet varit så avgörande för utgången att betydelsen
för den framtida rättsutvecklingen

begränsats

Ur den enskildes
perspektiv
viktig.
är rättssäkerheten
En
del av den är att rättstillämpningen
ska vara enhetlig över hela landet.
Domstolarna
och i synnerhet Regeringsrätten
fyller en viktig funktion
i
detta avseende.

levnadsnivå

Skälig

-innehåll

och nivå

Skälig levnadsnivå
för såväl ett innehåll
är alltså ett uttryck
som en
nivåbestämning
på innehållet.
Det kan exemplifieras
med att alla svenskar har ett behov av en bostad för att uppnå
en skälig levnadsnivå.
Innehållet
i begreppet motsvaras
då av någon form av bostad. Nivån
i socialbidragssamsom kan komma ifråga för dessa bostadskostnader

manhang
utgå

har i förarbetena

i från

till

nuvarande

boendestandard

skälig

bestämmelser

motsvarande

utformats

att

vad en låginkomst-

tagare på orten har möjlighet
att kosta på sig.
Begreppet
skälig levnadsnivå
innebär därmed

ett ställningstagande
kan sägas vara en fråga om innehållet
i begreppet dvs. vilka slags kostnadsposter
Eller
det
fråga
när
är
avses.
om
bistånd, vilka insatser som kan komma i fråga.
annat än ekonomiskt
Det andra ställningstagandet
är vilken storlek eller kostnad detta innetill

två frågor.

Det

första

håll får ha dvs. hur mycket bistånd ska lämnas till bostadskostnader
för
att den sökande ska uppnå en levnadsnivå
Och
det
skälig.
är
som
om
gäller sociala tjänster, vad får tjänsterna kosta
Vid de senaste förändringarna av socialtjänstlagen prop. 1996/972124
ändrades

inte begreppet

Prop 1997/98:124

s. 83.

skälig

levnadsnivå

vad avser förutsättningarna
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3 ll

uttalades
av rätt till bistånd enligt 6 a-h §§. Tvärtom
ska vara oförändrad
även om kommunerna
ges
större frihet att bestämma om delar av biståndet. Med anledning av lagrådets yttrande
förstärktes
begreppets tillämplighet
genom att det anför allt bistånd dvs. även bistånd i annan fonn
gavs vara vägledande
enligt 6 g
Vad gäller då i dag avseende innehåll och nivå för att kunna beför bedömningen

att

ambitionsnivån

stämma

den skäliga

föreskriver

ningsbehoven

försörjFör de mest grundläggande
ska tillämpa
numera att kommunerna

levnadsnivån
lagen

i försörjgemensam norm för vissa angivna kostnadsposter
framgår
riksnonnen
Den närmare utformningen
av soav
cialtjänstförordningen.
För de poster i försörjningsstödet
som inte omvad som ska
själva bestämma
fattas av riksnorrnen
får kommunerna

en för riket
ningsstödet.

av vad som är
anses motsvara skäliga kostnader. Genom bestämningen
den skäbestämma
skäliga kostnader kommer alltså socialnämnden
att
levnadsnivån.

liga

Utöver

uttryckligen

dessa genom försörjningsstödet
möjlighet
har socialnämnden

att lämna biinnebär att kommunen
har full frihet
Bestämmelsen
6 g
såväl innehåll
att bestämma
som nivå på det bistånd som ska lämnas.
bedömningen
socialnämndens
Därmed kommer
att utgå från vad som

kostnadspostema

angivna

stånd enligt

När

eller

vägledande

särskilt

uttalande

precisering
levnadsnivå

riktlinjer

som nivå. Socialnämnden
för betill vägledning

för äldre

i propositionen

och kvalitet

arbete
behov

för

levnadsnivån

eller

handikappade

i anslutningen

till

hjälp

lagändringen.

inte var att föreslå en
uttalas att begreppet skälig
fortfarande

på stödinsatser

och utformning
och livssituation.

av insatser
Begreppet

tolkningen

gäller.

av
Social-

utgå från den enlevnadsnivå
ges sin

ska alltid

skälig

genom portalparagrafenl.
riktlinjer
Prövningen
av rätten till bistånd, oavsett befintliga
enskildes
utifrån
den
inte, måste sålunda göras i varje enskilt fall

grundläggande

hållanden

betydelse

genom

i ansökan

i

lämnades

med förändringen

av nivån på biståndet. Därefter
ska kvarstå i lagen och den hittillsvarande

ambitionsnivåer
skildes

boende

att avsikten

klargjordes

tjänstens

innehåll

eller

som omfattas av riksnormen.
den skäliga
det gäller att bestämma

hemmet
Först

till

rekommendationer

i fråga om vad som kan motsvara
av biståndsansökningar
kommunen.
i
den
Detta gäller dock inte för
levnadsnivå
egna

dömningen
en skälig
de poster

såväl

levnadsnivå

är en skälig
utfärda

kan

framställda

2 Prop l997/98il24
S. 169 och 174.
3 Prop 1997/981124 s. 86.

behov.

eller
för-

312

Skälig levnadsnivâ

SOU 1999:97

levnadsnivå

Skälig

Nyligen

har

skälig

greppet
i LSS4. Syftet

-

rättspraxis

undersökning
avslutats
bekring
en rättsvetenskaplig
levnadsnivå
i socialtjänstlagen
och motsvarande
begrepp

med rapporten
derna målsättningsparagrafema
målrationell

är att bidra

till

tillämpas

dvs. måste beslutsfattaren

sätt uppnå

de i lagen

tiden

att bli nomirationell
i domstolarna
inneburit

formulerade

inrikta

målen

kommit

förståelsen
av hur de moÄr tillämpningen

i praktiken.

sitt beslut

Eller

Det vill

för att på bästa

har tillämpningen

med

säga har rättsutvecklingen

som skett
så tydliggjord/preciserad

innebörd
blivit
att bestämmelsemas
kan
tillämparen
använda
reglerna
att
utan omfattande tolkning
av lagens ändamål.
När en domstol preciserar innebörden
i ett konav en bestämmelse
kret fall, dvs. när ett beslut överklagats,
har det en direkt styrande effekt i det enskilda
bart verkställa
stolamas

fallet

domen.

eftersom
Men vilken

socialnämnden
styrande

för beslutsfattaren

utslag

i andra

är skyldig

effekt
fall

har förvaltningsdom-

där det är fråga

lägga samma bestämmelse
till grund för avgörandet.
Detta
fråga som författaren
velat belysa med sin undersökning.
Till

grund

rättens

samtliga

bistånd

enligt

för undersökningen
domar,

åren 1982-1996.

Vidare

har författaren

165 stycken,

den dåvarande

att omedel-

granskat

om att
har varit en

Regerings-

som meddelats i ärenden
sjätte paragrafen
i socialtjänstlagen

har författaren

rörande
under

gått igenom

ett urval länsrättsoch kammarrättsdomar
biståndsbeslut.
samt även några socialnämnders
Utgångspunkten
har varit att granska domarna utifrån två aspekter, dels
vad bedömningen
det behov

av behovet av insats konkret lett fram till, dels om
föreligga kunnat tillgodoses
på något alternativt
ansetts
som

sätt.
Vid

analysen av Regeringsrättens
författaren
praxis redovisar
betyrättspraxisen
värdera
graden
att
av den utbildade
genom
av
norrnbildning
avgöranden
lett fram till. Nonnbildsom domstolens
ningen kan vara uttrycklig.
I de fallen formuleras
genom generella uttalanden ett direktiv
eller en riktlinj e. Direktivet
innehåller
en huvudredelsen

gel medan

utifrån ett antal omständigheter
riktlinjen
kommer
fram till
slutsats.
Om
nonnbildningen
inte
innebär
uttrycklig
rättstillämpär
en
ningen att nonnbildningen
uttrycks
exempel och
som ett vägledande
avgörandet blir uteslutande
i ett
en konkret illustration
av tillämpningen
visst fall.
Författaren
konstaterar
har utbildats
främst i fråga om
att direktiv
vad som ska betraktas som en skälig levnadsnivå
ifråga om de grundläggande försörjningsbehoven.
Genom Regeringsrättens
praxis har ni-

4 Svensson.
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Skälig levnadsnivå

vån för det ekonomiska

biståndet

preciserats

styrelsens

bruttonorrn
har accepterats
RÅ
2:13 och
1993 ref ll.
Innebörden

vilket

medfört

som skälig levnadsnivå
fallet
i det sistnämnda

att SocialRÅ
84
har varit

att de lokala normerna har godtagits under förutsättning
att de nått upp
till de nivåer som angetts som Socialstyrelsens
bruttonorm.
Men i RÅ
1993 ref ll angavs även vissa faktorer som kunde motivera avsteg från
Även innehållet,
dvs. vilka kostnadsposter
normen.
som nivån ska omfatta, har varit föremål
för prövning
i RÅ 1994 ref 58. Enligt Rege-

ringsrätten
funnits

har det för såväl de kommunala

ett behov av att fastställa
det praktiska arbetet.

derlätta
När

organen som domstolarna
för att unnonnnivåer
gemensamma

det däremot

för andra
gällt att fastställa en skälig levnadsnivå
konstateras
i
försörjningsbehoven
än de grundläggande

biståndsbehov

undersökningen

att Regeringsrättens

och inte generella

exempel

uttalanden

domar

i stor

till vägledning

utsträckning

utgör

för vad som avses

med en skälig levnadsnivå.
bedömning
Regeringsrättens

vad gäller vilka alternativa
sätt som
kan vara möjliga
för att uppnå en skälig levnadsnivå
fråga
det
varit
när
har varit tydligare.
har t.ex.
Avgörandena
om behov av socialbidrag
slagit fast att den enskilde är skyldig att söka arbete eller delta i arbetsRÅ 1991 not 326, RÅ 1986 ref 19, RÅ 1995 ref 88.
marknadsåtgärd
Domstolen

har

också

prövat

omfattningen
RÅ 85 2:1, RÅ

av sambors
1995 ref 79.

och

makars

skyldighet
När det som
att bistå varandra
i dessa fall varit fråga om att pröva om rätt till bidrag ska ges eller inte
avgörande medverkat till att reglerna förtydligats.
har domstolens
Efter

domar konstaterar
författagenomgången
av Regeringsrättens
begreppet
det
skälig
gäller
det
från
början
levnadsnivå
när
vaga
ren att
Socialbidraget
preciserats genom domstolens
avgöranden men inte för
av bistånd.
Två tänkbara förklaringar

andra former

anges. För det första är det svårt att ange
exakt
nivå
för
vad
ska
betraktas som skäligt även om viljan
en
som
finns. Många av de behov som biståndet avsett att täcka har så många
aspekter att en enkel regel om behovets storlek skulle framstå som oerhört

För det andra avspeglar domstolargrov och därmed meningslös.
de
till socialtjänstavgörande
uttalanden
nas
som skett i förarbetena
lagen, nämligen
ska bestämmelavgöranden
att genom domstolarnas
bedömning.
serna preciseras. Men ytterst är det fråga om en individuell
Därtill

kommer
med socialtjänstlagen
ambition
att lagstiftarens
var
skulle
målinriktade
bestämmelserna
bedömningarna
ske
utifrån
de
att
istället för fasta normer eftersom det ansågs bäst tillvarata
de individuella behoven

i varje

lens avgörande
ibland

riktlinjer.

enskilt fall. Konsekvensen
av detta är att domstoexempel och
i huvudsak karaktäriseras
vägledande
av
Även
domstolen
därmed
endast
begränsad
i
omom
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fattning
nivå

fasta direktiv

givit

kommer

dömningen
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om

Beslutsfattaren

för vad som avses med en skälig levnadsför beexemplen
att ge vägledning
kan betraktas
som en skälig levnadsnivå.
och

riktlinjerna

vad som
ska dock i varje

enskilt

göra individuella

fall

övervä-

som innebär en skönsmässig bedömning
av biståndsfrågan.
alltså
slutsatsen
undersökningen
Sammanfattningsvis
är
att den
av

ganden

det grundläggande

vad gäller

levnadsnivån

skäliga

försörjningsstödet

I övrigt fastslår författaren
att efter 15 års
av domstolarna.
i
kvarstår en relativt stor öppenhet och skönsmässighet
rättstillämpning
Vilken relevans har en sådan slutsats i förhålbiståndsbedömningama.

preciserats

lande

till

önskemålet
en skälig

bestämma

Skälig

levnadsnivå

lokalt

om ett större
levnadsnivå

-

lokalt

inflytande

när det gäller

att

inflytande

till ett
konstruktion
syftar socialtjänstlagens
Som ovan konstaterats
utforma
på det
socialtjänsten
för kommunen
betydande inflytande
att
de krav som
kommun
sätt som vederbörande
anser bäst motsvarar

fråga om begränsinnebörden
av domverktill en styrning av den kommunala
stolens utslag som medverkat
domstolarnas
samheten. I sammanhanget
är det också av betydelse att
prioriteavgörande
även uppfattats
av kommunens
som en styrning
ringar i fråga om ekonomiska
resurser.
Slutsatsen
i den undersökning
som gjorts avseende domstolarnas
lagen uppställer.

ningar

När det för kommunernas

i den rätten

har hänvisning

ofta

del varit

gjorts

till

sett har
är att generellt
av ärenden enligt socialtjänstlagen
för hur reglerna ska tolkas förei form av fastlagda direktiv
styrningen
för socialkommit i vissa frågor, som t.ex. att den skäliga levnadsnivån
bruttonorm.
Ett antal vägledanbidraget motsvaras av Socialstyrelsens
prövning

de exempel

har vidare

lämnats

för andra

former

av bistånd. Den styeftersom de ofta varit

av dessa är dock än mer begränsad
i det enskilda fallet. Det gäller framförförutsättningarna
av
och insatser av servicekarakallt sociala vård- och behandlingsinsatser

rande verkan
beroende
tär.

Vilken

betydelse

har då domstolsutslagen

haft

för kommunernas

när det gällt att fastställa en skälig levnadsnivå.
biståndet
för det ekonomiska
I fråga om den skäliga levnadsnivån
kan konstateras att i de fall Regeringsrätten
lämnat vägledande motiveframtida

tillämpning

av normerande
lagens grundläggande

ringar

karaktär

så har utgångspunkten

naturligen

varit

Nivån för vad som kan antas skäligt
principer.
för en
har därvid utformats
enligt socialtjänstlagen
som en miniminivå
grundläggande
försörjning.
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kan

Det

miniminivå

ifrågasättas

om inte bedömningen
att fastställa de behov

när det gäller

oftast

sker

utifrån

en

som ska tillfredsställas
får. Den enskilde har

och det innehåll bidraget
genom Socialbidraget
inte rätt till socialbidrag
på något annat sätt.
om behovet kan tillgodoses
I detta ligger att den enskilde själv ska göra vad han eller hon kan för
att bli självförsörjande.
det behov ansökningen
situationer
enskildes
Detta

Bidrag

kan inte heller lämnas om ansvaret för
Är inte dessa
åligger
avser
en annan huvudman.
för handen innebär kommunens
yttersta
ansvar att den
behov av försörjning
måste tillgodoses
genom socialbidrag.

innebär

i sin bedömning
att socialnämndema
snarast kommer till
restriktiv
bedömning
möjligheterna
till
bidrag
än tvärtom.
en mer
av
Regeringsrättens
utslag avseende socialbidragsnivån
har haft en styrande verkan men dessa avgöranden har till viss del förlorat sin aktualitet

införande. Den statliga styrningen
har därmed
genom riksnorrnens
inneburit
det
inte
möjligt
socialbidragsbedömningarna
är
att
att anpassa
efter lokala
vad gäller innehållet
förutsättningar
i riksormen.
Rege-

ringsrättens
för

avseende annat än nivåbestämningen
kan inte anses innebära en generell begränsning
av
till lokala anpassningar.
möjligheter

socialbidragspraxis

Socialbidraget

kommunernas

Undersökningen

skälig
avseende begreppet
om praxisbildningen
levnadsnivå
för andra biståndsformer
leder snarast till
än Socialbidraget
slutsatsen att ett enskilt beslut inte medfört en styrning av verksamheten
i stort eftersom
för
betydelse

förutsättningarna
utgången.

i det enskilda

Däremot

fallet

varit

gäller

av avgörande
enskilt
dom-

att
ett
kommun eftersom den
är av betydelse för vederbörande
domen omedelbart.
är skyldig att verkställa
verksamhet i stort kan dock ifrågasättas
för kommunens
Betydelsen

stolsavgörande

med

till

undersökningen.

I den mån

av domstolsutslagen
uppfattats som en styrning av verksamav kommunerna
heten är det en följd av den lagstiftningskonstruktion
som valts för att
såväl den enskildes
tillgodose
rättssäkerhet
krav
som kommunens

hänvisning

innebörden

behov

liksom statens intresse av nationell enighet.
av inflytande
Utredningens
slutsats är därför att lagen i sin nuvarande utformning
medger
för lokalt
De
anpassade lösningar.
ett betydande
utrymme

begränsningar

tolkning inneburit
är inte sådana att jag
som domstolars
det
finns
förskäl
föreslå
syfte
i
förändringar
att
att
att ytterligare
anser
stärka kommunernas
lokala
till
möjligheter
att anpassa verksamheterna

förutsättningar.
Det skulle i så fall innebära att den enskildes möjligheter att överklaga kommunala
biståndsbeslut
skulle begränytterligare
vilket
jag
inte
skäl
kommer
motiverat
att redogöras
sas
anser
av
som
för senare. Det finns inte heller anledning att genom lagstiftning
styra
innehållet

i normerna

vare sig avseende

innehåll

eller

nivå

utöver

de
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förändringar

marginella

innehåll

bidragets

i

11.2

utredningen

som

föreslår

avseende

social-

i kapitel

levnadsnivå

Skälig

-

ekonomiska

utgångspunkter
Det finns

också

skäl att dröja

vid begreppet

skälig

levnadsnivå

utifrån

för den enskilde
ekonomiska
Närmast
utgångspunkter.
avses effekter
effekter av begränsade möjligheter
och kommunalekonomiska
att göra
lokala anpassningar.
vad avser de mest grundläggande
för
blivit
försörjningsbehoven
en för riket gemensam reglering,
lokala avvikelser
Det har fått till följd att möjliga
genom en riksnorm.
för dessa behov inte tillåts slå igenom i denna
vad gäller kostnaderna
Som nämnts

har biståndet

tidigare

föremål

över
del av biståndet.
För övriga delar har kommunerna
ett inflytande
för
den
enskilde.
vad som ska betraktas som skäligt
På dessa grunder kan alltså den slutsatsen dras att ett utökat komskulle avse endast de
för lokalt anpassade lösningar
munalt utrymme
de
dvs.
försöijningsbehoven,
grundläggande
mest
som idag är reglerade i riksnonnen.

perspektiv

Individens

försörjningsbehov
för dessa mest grundläggande
kommer
naturligtvis
riksnonnen
att välfärdseffekten

Eftersom

kostnaderna

varierar,

innebär
mellan

att variera

som får sådant bistånd,

individer

helt enkelt

därför

att

varierar.

priserna

Variationen
inom

homogena

i dessa

prisnivåer

kommunen

innebär

och alltså

dock

inte

endast varierar

är
att priserna
mellan kommu-

kunnat konstateras att variahar vissa
Visserligen
kan vara väl så stor inom en kommun.
eventuell
lokal
anpassning,
regionala
mönster kunnat noteras men en
bestämd norm, skulle inte fullt ut
exempelvis
genom en av kommunen
i föreliminera
kunna för varje individ
över- eller underkompensation
Det har istället

nerna.
tionen

i olika

sammanhang

Även

bestämd norm skulle
en av kommunen
till över- eller underkompensation.
För den enskilde innebär riksnonnen
en säkerhet. Prisinfonnation

hållande

lokal

till priserna.

nivå

och

eventuella

i ett klart

socialtjänst.

för

normer
en komplexitet
i förhållande
infomationsunderläge

gande försöijningsbehoven,
skilde

kommunala
innebär

leda

på

de mest grundlägsom ställer den entill

kommunens
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En alltför

långtgående anpassning till variationer
i priser kan också
för
negativt
den
enskildes
incitament
att ta ansvar för sin ekonomi.
vara
Med riksnormen
lades en allt större del av den enskildes ekonomi utanför nonnen. När Socialstyrelsen
införde sin första norm 1985 ingick tio
ingår sex poster. Redan i direktiven
poster. I riksnormen
till utredningen hänvisas det till en studie gjord av OECD där Sverige lcritiseras
för att
minskar

ha en alltför
snäv norm. Detta förhållande,
menar OECD,
individens
möjligheter
att på sikt ta ansvar för sin ekonomi.
Utredningens
slutsats är att riksnormen
visserligen
i vissa fall kan
innebära över- respektive
underkompensation
för den enskilde men att
den vid en samlad bedömning
inte kan ge upphov till skillnader
som
inte kan accepteras.

Kommunalekonomiskt

perspektiv.

Det finns

skäl att för den fortsatta framställningen
skilja mellan två tykommunala
kostnader.
Den
för det
typen
per av
ena
avser kostnader
faktiskt
utbetalda
socialbidraget.
Den andra typen avser kostnader
för
genomföra
själva transaktionen.
att
Ett exempel

på kostnader

för transaktionen

som krävs vid ett ärendes behandling.
bistånd
för den mest grundläggande

är den handläggningstid
Kommunen
skulle kunna bevilja

försörjningen

utan

att använda

någon

till nu gällande rikssom helst nonn. Det skulle i förhållande
genomgång av den enskildes konsumtion
norrn innebära en detaljerad
kläder/skor,
lek och fritid, hälsa/hygien,
förbrukningsav livsmedel,

varor och massmediekonsumtion.
Förutom
den kränkning
en så närgående
hushållet

skulle

innebära,

granskning
av det enskilda
att
ur handläggningssynpunkt
Adminstrationskostnaderna
för en så-

är det orimligt

göra en så ingående granskning.
dan hantering
skulle sannolikt
bli
viduellt
avvägd biståndsnivå.
Det kan allmänt
finns

förenklande,

större än vinsterna

av en mer

indi-

sägas att transaktionskostnadema
är mindre om det
eller vägledande,
strukturer att utgå ifrån. Exempel-

vis bör det vara mindre tidskrävande
för en handläggare att bestämma
hur stort biståndet ska vara om det är möjligt att utgå ifrån en i kronor
fastställd
med att jämföra priser på livsmedel
och andra
norm jämfört
varor som
hoven.

kan

hänföras

till

de mest

grundläggande

försörjningsbe-

När detta är sagt måste det naturligtvis
konstateras att det är möjligt
att införa kommunala
försörjningsnormer för de mest grundläggande
behoven. Men också arbetet med att konstruera en norm medför kostnader. Den skulle innebära mer eller mindre omfattande
mätningar
av
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för varor som ingår i en varukorg
som kan anses tillfredsställa de mest grundläggande
försörjningsbehoven.
Genom förekomsten
minskas rimligen
kommunens
av riksnormen

prisnivån

transaktionskostnader.
Under
framförts
miskt

utredningsarbetet

har det från kommunala

synpunkter

innebär

perspektiv

som
är riksnormen

tjänstemän
t.o.m.
kommunalekonoett
ur
för låg. Tjänstemän
i kommuner
som
att också

säger sig ha märkt ökade
normer i närheten av riksnonnen,
har en ökad tendens
handläggningskostnader
som följd av att klienter
inom en och samma månad för komplettering
att återkomma
av social-

tillämpar

Min slutsats av detta är att riksnormen
är på en så låg nivå att
för överkompensation
det
obefintlig.
i
närmaste
är
torde ett avskaffande
inte ge några
Sammantaget
av riksnormen

bidraget.
risken

betydande

kommunalekonomiska

fördelar.
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12

Socialtjänstens

finansiering

I direktiven

till utredningen
skriver regeringen att utredaren ska analyeventuella
behov
för socialtjänstens
sera
av att förändra principerna
utifrån behovet av att
finansiering
till stånd en mer långsiktig
stabilitet i resurserna på socialtjänstens
alla omsorgsområden.
I detta kapitel

finansiering.

görs därför

en belysning av frågan om socialtjänstens
delen beskrivs dagens principer
för finansie-

I den första

ring

verksamhet och något om hur dessa har växt fram. I
av kommunal
den andra delen diskuteras sambanden mellan behov och resurser i det

verksamhet.
I det
nu gällande systemet för finansiering
av kommunala
tredje avsnittet diskuteras hur relationerna
vad
gäller
statens och
ser ut
kommunernas
ekonomier.
I det fjärde avsnittet diskuteras
behovet av
ett ökat statligt ansvar för socialbidragskostnadema.
I det femte, och
avslutande,
och värdet

avsnittet

förs

diskussion
en sammanfattande
om behovet
och gemensamt
den
offentliga
inom
ansvar

av samverkan

sektorn.

12.1

för

principer

Dagens

finansiering

av

socialtjänsten
I detta

avsnitt

beskrivs

idag. Avsnittet

spänner

till

kommunen,

huvuddragen
över frågor

särskilda

finansieras
av hur socialtjänsten
stödet
som det generella finansiella

beredningsorgan,

riktade

statsbidrag,

EU-bi-

drag och brukaravgifter.

l2.1.1

Ett

En grundläggande

princip

finansiering

finns

kommunala

finansiellt

generellt

för finansieringen

stöd

är att den
av socialtjänsten
särskilt
riktad
till
De
socialtjänsten.
är
som
skatteintäktema
och de statsbidrag
till
kommustaten ger
verken allmän finansiering
av i stort sett all kommunal

nerna utgör
samhet, inklusive

inte

socialtjänsten.

320 Socialtjänstens

skälet

Det grundläggande

till

den generella

att den kommunala

är uppfattningen
om verksamheten

formen

verksamheten

för finansiering
effektivare

bedrivs

i så stor utsträckning
som möjligt styrs av lokalpolipå nationell nivå. Målen
givet mål som formulerats

tiska

överväganden

utgör

en ram inom
prioriteringar.

och
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vilken

den lokala

politiken

handlar

Exempelvis

kan göra överväganden
mellan
prioriteringar

det om

verksamhetsområden.

alternativa

infördes utgick man ifrån att
den kommunalekonomiska
reEtt riktat
formen
år 1993 avskaffades
en mängd riktade statsbidrag.
till den kommunala
i förhållande
statsbidrag
utgår som en ersättning
verksamheten
enligt något mått. Ett mått kan vara kostnaden för verkNär det generella

det i sig skulle

statsbidragssystemet

och ett annat olika

samheten

Vid

öka effektiviteten.

indikatorer

på den faktiska

verksamheten,

i meningen

att kommunens
skattemedel,
av-

etc.
som antalet barn i barnomsorgen
statsbidraget
Det riktade
är styrande

med kommunala
det som finansieras
egna kostnader,
för verksamheten.
viker från den faktiska kostnaden

avvikelse

Denna

av den kommunala
som omfattningen
Genom det riktade statsbidraget möter alltså de kommurelativpriser
nala beslutsfattarna
som avviker från de egentliga. Inriktalltså
priset efter avdrag
ningen påverkas därför av att nettoprisema
såväl inriktningen

anses påverka
verksamheten.

för

riktade

det

Omfattningen

budget.

känslighet

kommunens

en given
minskar

vid
om konsumtionen
statsbidragen
ökar som ett resultat av
för kostnadsökningar.

statsbidraget

styr

stod
reformen
av 1990-talet när den kommunalekonomiska
hade
fanns så många riktade statsbidrag att de sammantaget
drev upp statens kostnader när
tappat sin styrförmåga, men automatiskt
Generella
kommunerna
valde en högre volym på verksamheten.
statsI början

för dörren

på som en bättre avvägd
såväl en bättre inriktning
verksamheten.
kommunala
den
av
skäl till de generella statsbidragen
är att de skulle leda till
Ett viktigt
verksamför den samlade kommunala
på utgifterna
en bättre kontroll
för att
heten. Genom det generella statsbidraget skapades ett instrument
samhällsrådande
till
den
med
hänsyn
statsbidraget
nivån
på
anpassa

bidrag

skulle

leda till

omfattning

ekonomin.
ekonomiska

regleringar

mellan

Det kommunala

statsbidrags-

Det kommunala

statsbidrags-

sivt under

Revideringar

också ett instrument
staten och kommunerna.

statsbidraget

Det generella

åren 1993 till
av systemet

innebar

for

och utjämningssystemet
och utjämningssystemet

1996. En översyn
har föreslagits

infördes

har pågått fram
i ett betänkande

till

succesnyligen.

i december

Socialtjänstens
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1998. Regeringen

lämnade

utjämningssystemet

prop.

Nedan

följer

under våren

1999 förslag

till

finansiering

förändringar

i

1998/99:89.

en genomgång

grunder.

av systemets

Systemet

består

av tre delar:

2

statsbidrag
ett invånarbaserat
inkomstutj ämning
en långtgående

3

en kostnadsutj

1

kan

Det

ämning.

tilläggas
Vi bortser

systemet.
De sifferuppgifter

att det också ingår
från dem här.

övergångsregler

som en del av

från SCBs
som används i detta avsnitt är hämtade
Statsbidrag
publikation
m.m. enligt gällande bidrags- och utjämnings1998. Siffermaterialet
landsting januari
och
kommuner
för
avsystem
1998.
för
bidragsåret
utfallet
i
kommunerna
beräknande
ser det

statsbidraget

Det invånarbaserade

i hela riket den
med en grund i folkmängden
En annan grund är det totala anåret före bidragsåret.
första november
Folkmängden
slaget för detta statsbidrag.
var 8 849 790 den första nokronor. Det innebär ett
miljarder
52
drygt
Anslaget
vember 1997.
var

Detta

bestäms

statsbidrag

per invånare på 5 948 kronor.
Dessa knappt 6 000 kronor ges därefter
i varje kommun.
lande till folkmängden

bidrag

Den långtgående

inkomstutjämningen

Den långtgående

inkomstutjämningen

själva

finansierat

talar till kommuner

till

kommunerna

i förhål-

är, i princip, ett av kommunerna
bemed ett högt skatteunderlag

system. Kommuner
med ett lågt skatteunderlag.

med systemet är att långtgående utjämna skatteinkomstema
kommunerna.
Den tekniska lösningen innebär att skatteunderskatteunmed det genomsnittliga
jämförs
kommun
laget i respektive
betalas
eller
ut ett bidrag, i
derlaget i riket. Därefter tas det ut en avgift,
respektive bidraget
förhållande
till den differens
som uppstår. Avgiften
räknas ut med hjälp av en länsvis bestämd skattesats.

Syftet

mellan

Exempelvis

hade Botkyrka

kommun

1998 ett skatteunderlag

per in-

i
Det motsvarar 94 procent
skattelän tillämpas
riket på 108 434 kronor. I Stockholms
en länsvis
på 6 511
skatteunderlaget
differens
i
Botkyrkas
18,85
på
procent.
sats
70
741
Botkyrka
på
i
folkmängden
med
multipliceras
kronor
personer.
vånare

på 101 923 kronor.

11 194630SocialtjänstdelA

av genomsnittet

321

322 Socialtjänstens

Slutligen
fram till

finansiering

tillämpas
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skattesatsen

på 18,85 procent. Beräkningarna
leder
ska ha ett bidrag på nämnare 87 miljoner
kronor.
Kommunen
är Danderyd.
hade ett skatteunderlag

att Botkyrka

Ett annat exempel
differens i skatteunderlag
per invånare på 183 245 kronor. Kommunens
blir nämnare 75 000 kronor
Efter beräkningar
enligt
per invånare.
kommun
och med hänsyn tagen till
samma schema som för Botkyrka
har ett skatteunderlag
att Danderyd
det riksgenomsnittöverstigande
liga, framkommer
det att Danderyd betalar en avgift på drygt 415 miljoner kronor.
Efter utjämningen
skatteinkomster
inkomsten
tioner

är spridningen

och

liten.

mycket

Inkomstutjämningen

kring

den

Den kvarstående

i egna och länsvisa

på ca 8 miljarder

i skatteinkomster,

bidrag/avdrag,

dvs. nettot av egna
skattegenomsnittliga

spridningen

beror

på varia-

skattesatser.
leder till

en omfördelning

mellan

kommunerna

kronor.

Kostnadsutjämningen
Riksdagen

har vidare

fattat beslut

om en kostnadsutjärrming
behovs- och kostnadsskillnader.

till

for strukturella

nadsskillnader

att kostnadsutjämningen
strängt
som kommunerna

att utjämna
sägas innebära

ska neutralisera

som syftar
Det kan

för

de kost-

taget inte kan påverka. Systeska
däremot
inte
utjämna
för
skillnader
met
i kostnader
som har sin
grund i vilken servicenivå
kommunen
valt. Inte heller skillnader
i ser-

vicekvalitet,

avgiftssättning

Kostnadsutjämningen
modeller.
-

Delmodellerna

Äldreomsorg
IndividVatten

och familjeomsorg
och avlopp

Gator och vägar

Byggkostnader

Kallortstillägg

-

avser:

Grundskola

-

-

del uppbyggd

Gymnasieskola

-

ska utjämnas.

Barnomsorg

Uppvärmningskostnader

-

eller effektivitet
är for kommunernas

Administration,
Näringslivs-

resor och räddningstjänst

och sysselsättningsbefrämjande
Befolkningsminslming
Svagt befolkningsunderlag

Kollektivtrafik.

åtgärder

på 15 del-

Socialtjänstens
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finansiering

i kronor per inen s.k. standardkostnad,
beräkdelmodellema
de
i
Genom att summera
vånare, per kommun.
strukturkostnad
erhålls respektive kommuns
nade standardkostnadema
delmodell

För varje

beräknas

per invånare.
Omfördelningen

går därefter

strukturkostnad

överstiger

som
från staten på mellanskillnaden.
genomsnittet
som understiger

till så att de kommuner
som har en
får ett bidrag
den riksgenomsnittliga
Kommuner
som har en strukturkostnad

avgifter

i riket betalar

motsvarande

mel-

lanskillnaden.
ca 5 mil-

motsvarande

kostnader

omfördelas

kommunerna

Mellan

kronor.

jarder

Individ-

och familjeomsorgen

ett socialtjänstperspektiv.
och familjeomsorgen
I individbistånd

dominerar

intressant

ur

som ekonomiskt
missbrukarvård.

biståndet.

vid bestämning

med barn upp till

kvinnor

och

ungdomsvård

det ekonomiska

Idag ingår följ ande faktorer
Ensamstående

ingår verksamheter

och

barn-

enskilda,

till

Kostnadsmässigt

är särskilt

och familjeomsorgen

för individ-

Delmodellen

av standardkostnaden:
15 år

över församlingsgräns
medborgare
och utomnordiska

Flyttande
Finska

Bebyggelsetäthet.
bäst
1996 ansågs dessa faktorer sammantaget
systemets införande
spegla kostnader som har socialt strukturella förklaringar.
har kritiserats for att inte ha fångat de fakDe ingående faktorerna
har också i
utjämningsutredningen
tiska kostnadema.
Den Kommunala

Vid

Kostnadsutjämning

betänkandet

1998:151

föreslagit

for

att andra faktorer

kommuner

och

landsting

ska ingå i delmodellen

SOU
for indi-

vid- och familjeomsorgen.

Utredningen
-

Ensamstående
Utrikes

följ ande faktorer:

kvinnor

födda

år samt

-

föreslog

övriga

flyktingar
utrikes

18-44 år med barn
och nära anhöriga som vistats i landet 3-9
födda från länder utanför Norden och EU

i åldern

som vistats i Sverige 0-19 år
11 och 12
Arbetssökande
kategori

utan ersättning

eller KAS
-

Män 25-64

år med årsinkomst

En tätortsfaktor.

under 140 000 kronor

från A-kassa

323
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De föreslagna
inom

individ-

SOU

faktorerna

fångar

I utjämningsutredningens
och familjeomsorgen

nuerligt

betänkande

är ett område

Tillsammans

med delmodellen

största omfördelande

framhålls

också

eftersom

bland

samtliga

viktigt

att individatt konti-

kostnaderna

för äldreomsorgen

och familjeomsorgen

har utvecklats

l990-talet.

där det är särskilt

upp kostnadsutvecklingen
förändringar
i samhället.
av

för individ-

hur kostnaderna

under

följa

påverkas

skilt

bättre

och familjeomsorgen

starkt

har delmodellen

delmodeller

den en-

effekten.

Äldreomsorgen
Delmodellen

för äldreomsorgen
är en annan del av kostnadsutjämintressant
är
som
ur ett socialtj änstperspektiv.
En första grund för delmodellen,
är en s.k. normkostnad
som tagits
fram med hjälp av omfattande
fältstudier.
Vårdkostnaden
har beräknats

ningen

för skilda grupper
och yrkesbakgnind.

med hänsyn

En andra grund

till

kön,

ålder,

samboendeförhållanden

för delmodellen

för glesbygdsavser merkostnader
beräkningar
avståndet
till serupp genom
av
viceorter
och genom beräkningar
den
andel
pensionärer
av
som behöpå grund av långa avstånd.
ver bo på institution
kommuner.

Den

byggs

Utjämningsutredningen
föreslog några förändringar i delmodellen.
En förändring
i meningen
är marginell
att faktorn samboende/ej
samboende

föreslås ersättas med civilstånd
gifta/ej
gifta.
En annan, något större förändring,
delmodellen
föreslås kompär att
letteras med en etnisk faktor.
Enligt utredningen
har studier av bl.a.
sjukkrivning
och förtidspensionering
har visat att vissa invandrarsämre hälsa än befolkningen
grupper har en betydligt
i övrigt. Särskilt
gäller det de grupper som invandrade
arbetskraft
under 1950- och
som
1960-talen
från
södra
Europa
också
flyktinginvandrare.
men
Nonnkostnaden
för dessa grupper bör därför enligt utredningen
räknas
upp.

LSS
Den kommunala
SOU
mellan

1998: 15 l

att
kommunerna

skillnaderna

konstaterade

i kostnader

för

i sitt betänkande
LSS-verksamheten

är så stor att någon form av utjämning behövs.
utredningen att det inte finns några lämpliga faktorer
kan baseras. Den ansåg att det inte är
utjämning
en nationell

Däremot

på vilka

utjämningsutredningen

finner

1999:97

SOU

Socialtjänstens

1999:97

finansiering

då det
för LSS i kostnadsutjämningen
att föra in en utjämning
visat sig svårt att finna faktorer som inte kan påverkas av kommunerna.
föreslog att det istället borde införas en utjämning
Utredningen
som
statsbidrag.
specialdestinerade
med
likheter
nödvändighet
har
stora
av
ska i höst lägga förslag om hur utjämningen
En utredare/arbetsgrupp
ska utformas.

möjligt

Ökade

statsbidrag
till

statsbidrag

ökade

Sedan år 1997 utgår

kommunerna.

antalet
är i huvudsak baserat
befolkningens
till
i förhållande
del differentierat

statsbidraget

ska användas

har

bidragssystemet.

Därmed

att dessa statsbidrag

för kommuner

gäller

Beloppet

kronor.

miljarder

mantaget.
Statsbidragen

men också till
ålderssammansättning.

vården och omsorgen.
statsbidragen
kommer

skolan,

inom

1996 och 2002

Mellan

förväntningen

har uttryckt

statsmakterna

för

Formerna

invånare

främst

att ha ökat med 25
och landsting
sam-

ramen för det generella statsfrån
till skillnad
att finansieringen,
uttryckt
regeringen
Dock
har
styrande.
inte
är
ett riktat statsbidrag, i sig
för
hur pengarna ska användas i kommuviljeinriktning
politisk
en
innebär dock inte att kommunerna
är
nerna. Denna viljeinriktning
bundna

formellt

Särskilda
Under

ökat

alltså

inom

kvarstår

att använda

de ökade statsbidragen

på ett visst sätt.

beredningsorgan

1990-talet

regeringen

har det blivit

inrättas.

vanligt

Dessa benämns

pel på sådana är delegationema

att särskilda

beredningsorgan

till

Exem-

ofta regeringsdelegationer.
och Storstadsdele-

för Kunskapslyftet

gationen.
har inrättats när det har funnits
är vanligt
att delegationema
både
behov av att mobilisera
resurser. Det har då ofta handlat om
och ekonomiska
politisk beslutslcraft
resurser.
Det
regeringen.
beredningsorgan
fungerar
Delegationema
som
Det

förekommer

ningsorganen.

att politiska

representanter

Kommunerna

genomför,

för kommunerna
eller

leder

ingår i bered-

lokalt,

ofta

också

är ett uttryck för.
den praktiska delen av den satsning som delegationen
Dessa
budgetrnedel.
statliga
i normalfallet
knyts
delegationen
Till
i en process där andra aktörer
medel avses användas som "Smörjmedel"

Fi 1999/1937.
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tillskjuter

ytterligare

med regeringen,
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medel.

oftast

Dessa ytterligare

medel tillskjuts

efter avtal

framförhandlade

Kommunerna
av delegationen.
är de parter regeringen
sluter avtal med.
De särskilda
beredningsorganen
kan mera allmänt ses ur ett styrningsperspektiv.
Det generella finansiella
stödet har reducerat inslaget
ekonomisk
styrning
kommunerna.
Beredningsorganen
kan ses
av
av
som ett sätt att återvinna statlig styrning utan att återgå till riktade statsbidrag. Det kan alltså hävdas att staten påverkar
användningen
av
kommunala
medel genom dessa beredningsorgan.
Statskontoret

har gjort en studie av Kunskapslyftet
som modell och
I sin rapport gör Statskontoret
till
en genomgång
av motiven
delegationsfonnen
i detta fall. Det finns anledning
Socialatt utifrån
tjänstutredningens
perspektiv
beröra motivet
att målen för Kunskapsmetodz.

lyftet

och sektorövergripande.
är flerfaldiga
Målen rör kunskapshöjning
i sig, minskad arbetslöshet,
ekonomisk
tillväxt
på sikt m.m. Det ansågs
därför lämpligt
med en sektorövergripande
ledningsorganisation.
En

förutsättning
sektorns

for

detta

ordinarie

motiv

torde

organisation

inte

således

vara att den offentliga
tillfyllest
för en sådan komär

plexitet.

Socialtjänsutredningen

arbetar

med

tydligt
natur. Detta är särskilt
vad
ungdomar
och invandrare.
Problemen
dena

arbetsmarknads-

offentliga
statliga

sektorns
lokala

och

sträcker

av sektorövergripande
försörjningsproblemen
för

sträcker

socialpolitiken.

organisering

organisationen

frågor

gäller

sig över de båda områSom

sig därför

arbetsförmedlingarna

ett resultat
av den
problemen
över den
och den kommu-

nala socialtjänsten.
Det finns

inte anledning

att inom

ramen för denna utredning föreslå
någon delegation
för frågor om socialtjänsten.
Befintliga särskilda beredningsorgan
har också uppgifter
har
anknytsom
ning till socialtjänsten.
Den sektorövergripande
karaktären
fordrar dock
att det ska inrättas

mellan olika aktörer inom den offentliga
ett stort mått av samverkan
sektorn för att befintliga
resurser ska få en effektiv användning.
Det krävs alltså samverkan
för att överbrygga
den nu gällande
finansieringsmodellen,
dels
åtskiljer
kommunal
och statlig verksom
samhet och dels olika statliga verksamheter.

2 Statskontoret

1998.

l
ll
l
rl
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12.1.2

riktade

Vissa

finansieringen

Den generella

statsbidrag
för finansieringen
är alltså grundprincipen
är ett uttryck
Den generella finansieringen
medel. Den
att styra genom ekonomiska

verksamhet.
av kommunal
för att staten avstår ifrån
förutsätter
generella finansieringen
ringar

finansiering

istället

styrning

genom

målforrnule-

och andra styrdokument.

i lagstiftning

gör det dock naturligt att också ge riktade statsmed att
motiveras
De riktade statsbidragen
bidrag till kommunerna.
verksamheten
inom vissa områden är så särartad att generella former
förhållanden

Vissa

När staten istället använder
kan anses lämpliga.
och
direkt
påverka inriktningen
riktade statsbidrag
görs det för att mer
Man kan säga att när
verksamheten.
omfattningen
av den kommunala
föreligger
statsbidrag
riktade
ett
med
hjälp
kommunerna
staten styr
av
förhållande.
entreprenadliknande
för

inte

finansiering

har ansett att
där statsmakterna
är flyktingmottagandet
knutet statsbidrag är att föredra framför
ett till det faktiska mottagandet
Risken är att omfattningen
av det
mer generella former för finansiering.
hade blivit för liten om statsmakterna
flyktingmottagandet
kommunala
Ett exempel

istället
sedan

hade valt
förväntat

och
att avsätta pengar till det generella statsbidraget
introducera
och
skulle ta emot
sig att kommunerna

flyktingar.
i slutet av
som gjordes i regeringskansliet
en sammanställning
1998
under
landsting,
och
totalt,
kommuner
1998 fick kommunsektom
Det
kronor.
är 9
riktade statsbidrag till ett belopp på nästan 30 miljarder
miljarder mer än 1995. De riktade statsbidragen har alltså ökat med mer
delen av denna
än 40 procent mellan dessa år. Den allt överskuggande
för
kostnadsansvaret
övertagit
har
landstinget
dock
på
ökning beror
att
landstill
utgår
Särskilt
statsbidrag
och att ett
läkemedelssubventionen

Enligt

tingen
Det

under en övergångsperiod.
finnas
kan inledningsvis
som närmast
statsbidrag
ges för
inom en rad områden.

Riktade

tjänsten

ändamål
Nedan

de
betrakta
att närmare
socialtjänsten.
till socialhar koppling

som
redovisas

endast

de statsbidrag

betydelse.

som har stor ekonomiska

Invandrare

anledning

berör den kommunala

statsbidrag

och flyktingar

1990:927
om
flyktingar
de
emot
tar
för flyktingmottagande
statig ersättning
m.m. när
ska täcka
Statsbidraget
för bosättning.
och vissa av deras anhöriga
från
och försörjning
kostnader
för svenskundervisning
kommunernas
Kommunerna

får

statsbidrag

enligt

förordningen
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det

finansiering

år flyktingen
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tas emot

och

ytterligare

tre

merkostnader

år samt vissa andra
År 1998 utbetalades

som följer av flyktingmottagandet.
kronor för flyktingmottagandet.
ca 2,3 miljarder
I början av 1990-talet ändrades statsbidraget
till kommunernas
flyktingmottagande.
Fram till dess hade försörjningsdelen
introduktioav
totalt

nen finansierats
genom
ning för sina kostnader

att kommunerna
för socialbidrag

Övriga delar av mottagandet
rare SFI,

finansierades

munerna
Förändringen

hundraprocentig

ersättintroduktionsperioden.

introduktionen,

genom

som svenska för invandschabloniserad
till komersättning
en

i början

innebar att kommunerna
istället
av l990-talet
ersättning
för socialbidragen
och en mindre påse
numera får en större påse pengar per mottagen flyk-

för hundraprocentig
för verksamheten,

ting,

fick
under

som avser täcka

kostnaderna

för såväl försörjning

som verksam-

het.
Man kan säga att entreprenadkontraktet
skrevs om för att bättre mokommunerna
snabbt skulle komma
att verka för att flyktingarna
i
arbete.
skulle
entreprenadkontraktet
Det
ut
nya
ge bättre incitament
till hushållning
med resurser.
tivera

Arbetsmarknadspolitiken
får riktade

Kommunerna

för arbetsmarknadspolitiska

statsbidrag

der där kommunerna

har en central roll
och adminstrationsersättning

resursarbete

Tillfälligt

Arbete.

Statsbidrag
åtgärder.

lämnas

Exempelvis

unga arbetslösa
upp
mellan 20 och 24 år.
Kommunerna
för

kostnader
samt bidrag

för

även för andra typer
till

20 år och

Sådant

arbetshjälpmedel,

vissa kostnader
till

Sammantaget

av arbetsmarknadspolitiska
för deras ansvar för
ersättning

får kommunerna
för

kan också få riktade

arbetshandikappade.

näringshjälp,

nor.

åtgär-

Det gäller
som arbetsgivare.
för åtgärder som Offentligt

skyddat
fick

utvecklingsgarantin

statsbidrag

för särskilda

unga

åtgärder

för vissa
avse kostnader
arbetsbiträden
åt handikappade,

bidrag

kan

för arbetsmarknadsutbildning,

arbete hos offentliga
kommunerna

för

lönebidrag

arbetsgivare.

år 1998 uppemot

4,7 miljarder

kro-

Socialtjänstens
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finansiering

I
rl
skolområdet
Skolområdet

är inte

en del

av socialtjänsten
med socialtjänsten.

men

vissa

för

insatser

vuxna hör ofta nära samman
utgår rikför vuxna
utbildningsinsatser
Inom området "Särskilda
för
står
Kunskapslyftet
s.k.
merparten av de ca 3,2
Det
tade statsbidrag.
kronor som betalades ut år 1998.
miljarder

Övrigt
Övriga omfattande

medel

rör läkemedels-

och sjukvårdsornrådet,

som

går till landstingen.

huvudsakligen

Sammantaget
till
kan det konstateras att de riktade statsbidragen
socialberör
inom områden
är omfattande
som nära
hänger sannolikt
samman med den, i flera fall, starka

Sammanfattningsvis
kommunerna
Det

tjänsten.
kopplingen

till

ger ett egentligt

tangerande

statlig

verksamhet

alternativt

att det förelig-

entreprenadsförhållande.

EU-bidragen

12.1

få
kan kommuner
och strukturpolitik
ramen för EUs regionalProsocialtjänsten.
till
koppling
har
nära
bidrag för olika projekt som
arbetslösheten
samt ge kompetensjekt som syftar till att bekämpa
Knappt
i företag, kan delñnansieras
utveckling
av EUs strukturfonder.
Inom

l

miljard

Sverige

12.1

kronor
per år under
för det ändamålet.

perioden

1995-1999

har

avsatts

Brukaravgifter

är det endast äldre- och handikappomsorgen
Bamomsorgen
med brukaravgifter.
finansieras
marginellt
mer än
Den tillhör
brukaravgifter.
med
del finansierad
inte oväsentlig
numera utbildningsområdet.
Inom

till

socialtjänsten

som
är till
dock
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Brukaravgiftema
bundet

inom

Det mesta

talar

Boende-

från

Svenska

av de totala

också för att brukaravgifter

del

inom

överskådlig

finansieras

och avgiftsutredningen

belopp

Kommunför-

kostnaderna

for verk-

och handikappomsorgen.

inte heller

väsentlig

studie

en
tiondelen

under

äldre-

kappomsorgen
någon

enligt

utgör

väsentligt

samheten
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med

inom
framtid

äldre-

brukaravgifter.

i sitt betänkande

och handi-

kan komma

att till

Exempelvis

föreslagit

har

förbehålls-

och en maximering
kappomsorgen.
Förslaget

inom äldre- och handiav avgiftsuttaget
innebär
möjligheter
till
att kommunernas
brukaravgiñer
skulle begränsas.

finansiering

genom

12.2

Kopplingar

mellan

och

resurs-

behovsutvecklingen
Vid

varje

års överläggningar

kommunerna

görs

sådant

inga

till

mellan

automatiskt

verkande

kommunala

ökar resurserna
ökar i hela landet.
tillväxt

är den

och

enda

av hur stort resursoch utjämningssystemet

mekanismer

Det finns

resurserna
nismer som exempelvis

för regeringen

bedömningar

det i statsbidrags-

behoysutvecklingen.

av äldreomsorg
Skattebasens

representanter

sektor

varje
finns

är. Däremot

utrymmet
som

för

alltså

som anpassar
inga direkta meka-

till äldreomsorgen
automatiskt

om behovet

rörliga

delen

i det

fmansieringssystemet.

För att på annat sätt öka resurserna
krävs det särskilda beslut av statsmakterna
eller kommunerna.
Ett exempel på sådana beslut är en höjning av anslaget till de generella statsbidragen. Ett annat exempel är höjningar av den kommunala
skattesatsen.
Det

är därför

kopplingarna

naturligt

något undersöka
att i detta sammanhang
skattebasens tillväxt
och behovens tillväxt.
Skatte-

mellan

basen utgör summan av de beskattningsbara
inkomsterna
i samhället.
Löner, inkomster
och socialförsälcringsförmåner
av näringverksamhet
bidrar till skattebasen.
En första
mellan

reflektion

förändringar

socialbidrag.

Det negativa

samhällsekonomin

höga

arbetslösheten

negativt

till

är att det rimligen
i skattebasen
och

tillväxten

sambandet

utvecklades
bland

första

ungdomar

och

1997

ett negativt sambanden
förändringar
i behovet
av

kan beskrivas

under

av skattebasen

3 Svenska Kommunförbundet
4 SOU 1999:33.

finns

halvan

med hjälp
av 1990-talet.

av hur
Den

flyktinginvandrare

bidrog

som behovet

av social-

samtidigt

Taxor för vård och omsorg
hjälpmedel.
- ett

Socialtjänstens

SOU 1999:97

kraftigt.

ökade

bidrag

med

rätt

personer
verkan
på

istället

Om

hade

helt

arbetslösheten

drabbat

den negativa

skulle

arbetslöshetsersättning

till

finansiering

in-

marginell,

inte

mindre,
för att
skattebasen
varit
säga
inte skulle öka särskilt mycket.
som behovet av socialbidrag
Det negativa samband som har beskrivits
ovan har delvis tagits om
hand genom de riktade statsbidrag som staten betalar ut. Ett exempel är

samtidigt

för flyktingmottagandet.

statsbidraget

som kan göras är att behoven inom övrig ininte följer samma mönster som socialbidrakan påverkas av det samhällsekonomiska
mån
den
i
viss
gen, även om
troligt att sociala problem, som misssåledes
mycket
tillståndet.
Det är
bruk eller relationsproblem,
är något större när den sarnhällsekonomiska situationen
är dålig. Därför finns det skäl att hävda att det tidiEn annan observation
divid- och familjeomsorg

negativa sambandet mellan skattebasen och socialbidragare beskrivna
inom individgäller för övrig verksamhet
get också i viss utsträckning
och familjeomsorgen.
När

slutligen

det

inte finnas

äldre-

gäller

och handikappomsorgen

kopplingar

några kortsiktiga

Konjunktursvängningama
vens utveckling.
ven av äldre- och handikappomsorg.

mellan

skattebasens

samvarierar

synes det
och beho-

inte med beho-

I stället kan man utgå ifrån att demografiska faktorer starkt påverkar
Det är exempelvis ett känt faktum att något tiotal
behovsutvecklingen.
äldre-äldre
befolkningsgruppen
att, såväl
2000-talet
kommer
år in på
i befolkningen,

som andelsmässigt

antalsmässigt

få en större

tyngd än

idag.
När det då gäller

sambandet

mellan

och behovsutveck-

skattebasen

det skäl att tro att det långsiktiga
lingen inom
äldre
ökar på bekostnad av den yrkeantalet
sambandet är negativt. Om
kommer försörjningskvoten
att öka. En
saktiva delen av befolkningen
motverka detta förhållande
ökad produktivitet
kan visserligen
men det
finns

äldreomsorgen,

är rimligt

att påstå att den demografiska

utvecklingen

måste mötas med
delen av

för den yrkesaktiva

en mycket kraftig produktivitetsutveckling
mycket för att
ska växa tillräckligt
för att skatteunderlaget
befolkningen
de kostnadsökningar
neutralisera
som sannolikt följer.
Därmed
intäkterna.
Om skattebasen
växer, växer de kommunala
ökar

utrymmet

för verksamheten

inom

socialtjänsten.

Det långsiktiga

om skattebasen
att
växer. Utöver de produktivitetshöjningar
som nämnts är det viktigt
arbetsinfaktiskt
har
ålder
i
yrkesaktiv
del
befolkningen
större
av
en
står därför i centrum för intresset när det
komster. Försörjningsfrågoma

problemet

att

finansiera

äldreomsorgen

gäller att gynna en sådan utveckling.
stabilitet
Målet att uppnå långsiktig
socialtjänstens

alla områden

löses

bäst

av, resurserna på
att det samlade kom-

och ökning

kan uppnås genom
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munala
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finansieringssystemet

lag. Om sådana

ger kommunerna
ökar kommunernas

föreligger

goda planeringsunder-

förutsättningar

att fatta
socialtjänsten.
som gynnar
av
Den del av kostnadsutjämningen
ut för kostnaderna
som jämnar
inom individoch familjeomsorgen
innefattar
kostnaderna
för socialbidragen. Denna del är en av femton delar i den totala kostnadsutjämningen och den har orsakat störst trovärdighetsproblem.
I denna del av
beslut

en stabil utveckling

kostnadsutjämningen

har också instabiliteten

varit störst.
om vilka faktorer
som kan anses bra
spegla förhållandena
inom individoch familjeomsorgen.
Det förefaller
också som om det råder instabilitet
över tiden vad avser vilka faktorer
kostnaderna
inom detta område.
som bra förklarar
Debatten

har varit

intensiv

Kostnadsutjämningen
fungerar i bästa fall stabiliserande.
I Värsta
fall kan kostnadsutjämningen
fungera destabiliserande.
Om de faktorer
inte är relevanta kan kostnadsutjämsom ingår i kostnadsutjämningen
ningen

lägga ytterligare

albidragens

till

den osäkerhet

som råder om soci-

utveckling.

Kommunernas
de samlade

osäkerhet

kostnader

kommunala

för socialbidrag

utgör ungefär 4 procent av
Det kan uppfattas som små kostna-

utgifterna.

der och man kan tycka att den instabilitet
som kan uppstå borde kunna
kompenseras
förändringar
i övriga
kostnader.
Vid
av motverkande
kontakter
med kommunala
företrädare
framkommer
det dock ofta att
det är just

osäkerheten
kring kostnaderna
till de svåraste planeringsproblemen.

Sammanfattningsvis
derna för socialbidrag

för socialbidragen

som leder

kan då sägas att det huvudsakligen
är kostnasom i detta sammanhang utgör ett problem i me-

ningen

att de är instabila och därmed försvårar kommunernas
planering
den
totala
kommunala
verksamheten.
En
tillväxt
god
skattebasen
av
av
inom försörjningsområdet,
där socialbidragen
gynnas av stabilitet
är en
del. En god tillväxt
de långsiktiga
finansieav skattebasen underlättar
ringsproblemen
inom främst äldreomsorgen.

12.3

Relationema

vad

kommunernas
Under

1990-talet

har det de starka

blivit
munernas ekonomier
övervältringar
kostnader
av

tydliga.
mellan

avser

statens

och

ekonomier
sambanden

mellan

Det har förts

staten och kom-

en intensiv
och
kommuner.
stat

debatt om

Socialtjänstens
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mellan staten
grunderna i relationerna
reform som
kommunalekonomiska
den
av
utveckbetrakta
kan
för
hur
betydelse
har
1993 som
genomfördes
man
kommer
1990-talet
att
under
för socialbidragen
lingen av kostnaderna
I det följande

redogörs

och kommunerna.

för

De delar

beröras.

Finansieringsprincipen
innebär

Finansieringsprincipen
tar sikte
nomiska

på den kommunala
mellan

regleringar

att statligt beslutade åtgärder som direkt
ska vara föremål för ekoverksamheten,

staten och kommunerna.
gäller alltså inte för förändringar

som indiska ett förändrat
Exempelvis
ekonomin.
inkomstbeskattför
ändrade
regler
resultat
skatteunderlag
av
som ett
ñnansieringsprincipen.
ningen, inte regleras enligt
gäller inte heller för kommunalekonomiska
Finansieringsprincipen
inom ramen för en
utveckling
konsekvenser
av en allmänekonomisk
för
kostnaderna
ökade
1990-talet
under
De
given uppgiftsfördelning.
detta.
socialbidragen
är ett exempel på

Finansieringsprincipen
rekt påverkar den kommunala

Det samhällsekonomiska

utrymmet

på det samlade generella
storleken
bedömning
samhällsekonomisk
göras en

När

statsbidraget

bestäms

ska det

för skattefinanav utrymmet
kommunala
den
de
effekter
på
bl.a.
att
sierad
kan vägas
finansieringsprincipen
enligt
ska
regleras
ekonomin
som inte
in i detta sammanhang.
reglering ska göras utöver den som fölI vilken mån en ekonomisk
bedömningar
om
är därför avhängigt
jer av finansieringsprincipen
förändring
den
berör
direkt
nödvändigtvis
samhällsekonomin
som inte
för intresset. Närmast
föremålet
eller utveckling
som är det egentliga
ökade
är hög och att exempelvis
kan det handla om att skattekvoten
Det skulle
skulle försvåra det problemet.
till kommunerna
statsbidrag
Det innebär

verksamhet.

också kunna

handla

om, och det har det handlat

om, att statens budget

måste saneras.

överläggningar

och överenskommelser

år 1993 förutreformen
kommunalekonomiska
en del av den
ekonoöverläggningar
återkommande
skickades
om den kommunala
kommunerna.
och
regeringen
för
företrädare
min mellan
Som
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1998 och

1999 gäller överenskommelser
som har slutits
1998. Den senaste överenskommelsen
innebär att
staten har åtagit sig att ekonomiskt
reglera nya och ändrade regler som
påverkar det kommunala
skatteunderlaget
och det kommunala
utgiftvåren

1996 och våren

strycket.
De regleringar

som följer av regler som påverkar skatteunderlaget
lämnas därhän. Däremot
sammanhang
finns det anledning

kan i detta

att något beröra sådana regleringar
som följer av förändringar
som påverkar det kommunala
utgiñstrycket.
Det har uttalats att exempelvis

förändringar

i transfereringssystemen

som ger effekter på det kommuska vara föremål
för ekonomisk
mellan
reglering
staten och kommunerna.
Överenskommelsen
är mycket intressant med tanke på utredningens
uppdrag. Utredningen
ska föreslå åtgärder för att minska beroendet av
nala

utgiftstrycket

socialbidrag.

I den mån sådana förslag

skulle innebära förändringar
av
ska
transfereringar,
de regleras enligt den gälär
som
lande överenskommelsen.
I kapitel 7 om försörjningsfrågor
har utredningen redovisat
ändrad bidragsregler
som skulle kunna minska det

bidragsregler,

långvariga

beroendet

av socialbidrag

och därmed

påverka

kostnaderna

för kommunerna.
Den nu gällande

Frågan
Det

överenskommelsen

om övervältringar

ekonomiska

komplext.

samspelet

Statliga

kommunernas
1990-talets
ekonomiska

mellan

beslut

ekonomi,
försämrade
relationerna.

gäller

staten

år 1999.

t.o.m.

och kommunerna

mellan
får

staten och kommunerna
är ytterst
direkta
och indirekta
i
återverkningar

och vice versa.
ekonomi
har tydliggjort
I debatten

komplexiteten

har bl.a. Svenska

i de

Kommunförbun-

det hävdat att staten har vältrat över kostnader på kommunerna
genom
de besparingar
staten har gjort i sin egen budget. Det har exempelvis
gällt åtstramningen
i välfärdssystemet.
Särskilt menar Svenska Kommunförbundet

bidragen

att kommunerna

som ett resultat

har

fått

ökade

kostnader

av att staten inte har tagit

för

sitt ansvar

socialför ar-

betsmarlcnadspolitiken.
I en promemoria
från Svenska Kommunförbundef
görs bl.a. en
det
förbundet
genomgång
försämringar
på
av
anser vara ekonomiska
grund av statliga beslut under 1990-talet och ökade kostnader på grund
av arbetslösheten.

5 Svenska Kommunförbundet

1999

Kommunerna

under 1990-talet.

l
i

l

i
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i
l
har
för socialbidrag
man att kostnaderna
i arbetslöshetsertill följd av försämringar
bostadsbidraget
barnbidraget,
sjukpenningen,
sättningen,
m.m.
fått ökade
att kommunerna
I promemorian
görs också bedömningen
5-6 miljarder
sammantaget
till följd av arbetslösheten
kostnader
ökning.
kronor. Socialbidragen
svarar för 2 miljarder kronor av denna
framålls
Riksrevisionsverket
att det
från
intempromemoria
I en
såväl
från
övervältringar
stat
kan förekomma
inom försörjningsornrådet
bedömer

I promemorian

kronor

ökat med 2 miljarder

som från kommun till stat.
yttersta
det också att kommunernas
framhålls
I intempromemorian
skyldigheten
att
sig
kan
inte
avsvära
kommunerna
ansvar innebär att
uppenbarinnebär
Det
föreligger.
hjälp när behov
lämna ekonomisk

till kommunerna

när det statliga transfereringspå kommunerna
en övervältring
för den enskilde.
systemet ger sämre försörjning
inom arbetsmarknadsockså
Författarna
att kommunerna
menar
på
kostnader
staten genom att förmå arbetsornrådet kan övervältra
på
arbetsmarknadsinsatser
marknadsmyndigheterna
att satsa olika

ligen

för sin
hänvisade
till socialbidrag
personer
som annars skulle vara
författarna,
är
för
kommunerna,
möjlighet
En
försörjning.
menar
annan
människor
för
regi
i
arbeten
att
som är
att ordna tillfälliga
egen
och
ska bli sjukpenningplacerade
beroende av socialbidrag
långvarigt
för att de ska uppfylla kraven för arbetslöshetsersättning.
måste
under 1990-talet
av övervältringama
kommunerna
från
skett
har
övervältringar
alltså också innefatta de
som
för bedömningar
till staten. Underlaget
av storleken av dessa övervältringar är dock begränsat.
Det kan dock konstateras att staten under 1990-talet har fått mycket
År 1991
för arbetsmarknadspolitiken.
stora ökningar
av kostnaderna
År 2000
kronor.
23
miljarder
staten ca
kostade arbetsmarknadspolitiken
kronor7.
Statens
bedöms kostnaderna
att ha stigit till ca 56 miljarder
En

fullständig

kostnader

analys

för arbetsmarknadspolitiken

har alltså långt mer än fördubb-

lats.
som har skett från
arbeten. Det har
staten, via anordnandet av tillfälliga
inte varit möjligt
att klarlägga
denna utredning
om-

I dessa kostnader
kommunerna

till

inom

för

torde

ingå

den övervältring

ramen
fattningen
av denna övervältring.

6 Riksrevisionsverket
1997.
7 Med kostnader för arbetsmarknadspolitiken
menas här summan av kostnadema
åtgärder och bidrag för arbetslöshetsersätmingen.
for arbetsmarknadspoltiska
Uppgifterna är hämtade från budgetpropositionen 1991 och 1999.
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statsbidragen

De ökade

statsbidrag,
kan i
att kallas Persson-pengama,
som kommit
detta sammanhang
analyseras från två utgångspunkter.
Den ena analysen gäller den Verksamhetsinriktning
som är kopplad till statsbidraget.
Den

andra

analysen

kommunerna

gäller

för de beslut

i vilken

mån

som i början

statsbidraget

kompenserar

av 1990 talet försämrade

kom-

ekonomi.

munernas
När det gäller

Verksamhetsinriktning
har syftet varit att göra det
för kommunerna
att behålla personal och att satsa på skolan,
och omsorgen.
Därmed måste man dra slutsatsen att det sär-

möjligt
vården

skilda statsbidraget
för socialbidragen.
I den tidigare
det framhålls

inte i första hand varit
nämnda

promemorian

det att det särskilda

avsett för att täcka kostnader

från Svenska

statsbidraget

innebär

av statsbidragen mellan
nor. Den av regeringen

år 1996 och år 2000 på drygt

kronor

in eftersom

har inte

promemorian

Ingen

aviserade

räknats

inte hade fördelats

ekonomisk

reglering

ytterligare
den vid

mellan

Kommunförbunen nivåhöjning
12 miljarder
lao-

höjningen

på 2 miljarder

tiden

författandet

kommuner

för

av

och landsting.

nu

Sammantaget,

där hänsyn tas till övervältringar
båda hållen, talar
för att kommunernas
ekonomi
påverkats negativt till följd av
netttoresultatet
Denna försämring
är en spegling av
av övervältringar.
den allmänna
försämringen
i samhällsekonomin.
har
Försämringarna

mycket

drabbat

institutioner

många

gentemot
Dock

och enskilda.

dessa är inte möjlig.
finns det skäl att något

betrakta

En fullständig
den möjliga

kompensation
framtida

kost-

nadsutvecklingen.

12.4

Ett

ökat

statligt

ansvar

för

socialbidrags-

kostnaderna
Min

bedömning:

kommunerna

Flera

Det

finns

starka

skäl

för

ett mellan
delat ansvar för socialbidragskostnaderna.

förhållanden

staten

och

talar nu for att kostnaderna
för socialbidragen
komEtt sådant är effekten
bättre
arbetsmer att sjunka framöver.
av en
marknad,
minskar utan ändrade
som innebär att socialbidragsberoendet

SOU 1999:97

finansiering

Socialtjänstens

regler

skatte-

inom

förbättrade

eventuellt
När

eller transfereringsområdet.

det

Ett annat förhållande

är

bidragsregler.

gäller

effekten
arbetsmarknad
fungerar
av en förbättrad
idag så att sänkta
ekonomier
staten och kommunernas
kostnader
enligt den s.k. finansieringsprincipen
inte omeåtminstone
delbart ska leda till minskade
Finansiestatsbidrag till kommunerna.
mellan

samspelet

ringsprincipen

gäller

och kommunerna

fått minskade

inte

har

upp-

gifter.
det

När

gäller

effekten

av förbättrade
överenskommelse

innebär

bidragsregler

som
att staten har åtagit sig att
regler som påverkar det kommunala
statliga bidragsregler
rimligen att förbättrade

nämnts tidigare nuvarande
ekonomiskt
reglera bl.a. ändrade
Det innebär

utgiftstrycket.
resulterar

i sänkta kostnader
som
sänkta statsbidrag till kommunerna.
Det finns

enligt

förändringar

göra

kostnaderna

gäller

utredningens

för

ska

socialbidragen,

uppfattning

anledning

innebär

att kommunernas
som
för socialbidragen.

att för framtiden
vad
minskar

risker

i framtiden

görs bedömningen
att staten och kommunerna
bör ta ett delat ansvar för kostnaderna för socialbidragen.
Nedan

l2.4.l

Tre

modeller

för

delat

innebära

ekonomiskt

för

ansvar

socialbidragen
delat
tre skäl för ett mellan staten och kommunerna
finansiellt
ansvar för socialbidragskostnadema.
skälet hänger samman med de förslag som jag i övrigt
Det första
främst

finns

Det

Tanken
avser den lagliga regleringen
av socialbidragen.
målstyrkombineras
den
ska
med
finansiering
att
en
till höjd
ning av kommunerna.
Först då leder finansieringsmodellen
effektivitet.
När staten väljer att styra vad som ska göras istället för
lämnar
med

vad

generell

modell. Den
inte längre en självklar
är generell finansiering
istället
och rättsliga
styrning som kan sägas ha kommit
sida.
för målstyming
motiverar
ett ökat finansiellt
ansvar från statens

med mål,

regelstyrning

skälet är det starka samband som råder mellan det statliga
Föroch kommunens
kostnader för socialbidragen.
i det statliga trygghetssystemet
får effekter i form av ökade

Det andra

trygghetssystemet
sämringar

socialbidrag,
forskare

ligen

vid

effekt

och vice

versa.
Socialhögskolan

på besluten

8 Salonen 1998.

Dessa

samband

i Lunds.

om reglerna

har belysts

En delad

finansiering

i trygghetssystemet.

bl.a.

av en
har rim-
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i aktiviteten
får efär att variationema
i ekonomin
för socialbidragen.
Variationema
är dessutom

och leder till svåra politiska
beslut i kommunerna.
ett delat ansvar delas också denna osäkerhet. Det kan vara värt
påpeka att ett av syftena med 1993 års kommuatt i detta sammanhang
nalekonomiska
reform var att förbättra planeringsförutsättningama
för
kommunerna.
Med delad finansiering
minskas åtminstone osäkerheten.
Genom

Nedan

modellerna
för delat finansiellt
presenteras de tre alternativa
första
Den
modellen
med
riktat
statsbidrag
ett
preseneteras
ansvar.
endast därför att den har förekommit
i debatten. Utredningen
konstaterar att modellens
kunna övervägas

Den första
Genom

nackdelar

överväger

men utredningen

modellen:

fördelarna.

ger inte förord

Ett riktat

rekt ansvar.
Effekterna

av modellen
effekterna

De direkta

statsbidragen

behöver

rella statsbidragen
Inom

borde

statsbidrag

på hälften,
ett riktat statsbidrag
kostnaderna
för socialbidrag
av

ningstal,

De båda övriga

för någon av dem.

eller
skulle

enligt

något

annat

del-

staten ta på sig ett di-

är såväl direkta
innebär

det göras

som långsiktiga.
att utöver införandet
av det riktade
ändringar
i omfattningen
av de gene-

och i kostnadsutjämningen.
för utredningen

har det också gjorts

en del beräkningar
ekonomin
av en övergång till modellen
med riktade statsbidrag. Om vi utgår ifrån att kostkan det konstateras
nadsutjämningen
är riktig,
att modellen
gynnar
ramen
för att beskriva

kommuner

effekterna

som antingen

på den kommunala

valt en hög servicenivå

eller

som är ineffek-

tiva.
När det gäller

de långsiktiga

effekterna

de viktigaste

fördelarna.

kan ett antal för- och nack-

delar beskrivas.
Nedan

beskrivs

En fördel

försämringar
stängande

regler

socialbidragen,
ökade statliga

Ytterligare
skulle

människor

i trygghetssystemet

som med
kostnader.

modellen

får ta konsekvenserna
Strängare eller t.o.m.

får utlopp
direkt

i högre

kostnader

får konsekvenser

i fonn

av
uteför
av

incitament
en möjlig fördel kunde vara att kommunernas
konstlade
för
anställningar
att genom
göra det möjligt
sig för arbetslöshetsersättning
på en rimligt
att kvalificera

minska

hög nivå.

är att staten genom modellen
i det statliga trygghetssystemet.
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Ännu
en fördel är att modellen minskar
ekonomin.
i den kommunala
svängningar
j

junkturgenererade
Nedan

kan

Man

i kostnaderna

svängningarna

beskrivs

genomslaget

av konjunktursäga att de kon-

halveras.

nackdelarna.

de viktigaste

kan komma att acär det finns en risk att kommunerna
kostnader
för socialbidragen
än de annars skulle göra.
kan man i handläggningen
av enskilda ärenden exempel-

En nackdel

högre

ceptera
För det första

som grund för
hälften. För
betalar
att
staten
om
arbetet
det
förebyggande
tonas ner. Med den
risken att
har
det
uppenbart att det
kommunala
verksamheten
är
boendekostnader

acceptera högre
stånd, väl medveten

vis

mellan

verksamhetsområden.

olika

finansiering

ekonomiskt

bi-

det andra

finns

stora bredd den
finns samband

välja

kan exempelvis

Kommunen

och fritidsför att få en fungerande ungdomsatt ta på sig kostnader
verksamhet
bl.a. för att minska riskerna för sociala problem och i förför socialbikostnader för socialbidrag.
Om då kostnaderna
längningen
kanske

framstår

drag halveras,

i ungdoms-

inte investeringen

och fri-

som lika lönsam.
med den förra, är att komEn annan nackdel, som sammanhänger
till
samverkan
med t.ex. arbetsförekonomiska
incitament
munernas
tidsverksamheten

Det blir

minskar.

medlingen

inte lika angeläget

för den enskilda

kom-

att komma bort från
munen att stödja den enskilde socialbidragstagaren
beroendet av socialbidrag.
får incitament
att bokYtterligare
en nackdel är att kommunerna
föreExempelvis
döpa andra kostnader till socialbidrag.
föringsmässigt

idag i vissa

det redan

kommer

bidrag

att konstruera

ten för kommunerna
modellen
införs.

Sammantaget
med ett riktat

Modellen
finns

bidrag

gör

utredningen

statsbidrag

modellen:

Den andra

att man betalar ut socialbetala bamomsorgstaxor.
Incitamen-

kommuner

ska kunna

för att föräldrar

överväger

Formaliserade

med formaliserade

sina taxor

den bedömningen

sunderlag

som
laget kan gälla
systemet

om

att nackdelarna

förhandlingar

förhandlingar

automatik
i systemet.
förändrade
leder inte till automatiskt

Fonnaliseringen

ökar

fördelarna.

skulle

Förändrade

någon

på det sättet

innebära
kostnader

att det inte
för social-

statsbidrag.

förhand bestäms vilket kunskapi att det
Kunskapsunderska tas fram inför överläggningama.
itransfereringsregelförändiingar
kostnadsutveckling,

ligger

och utvecklingen

av vissa samhällsekonomiska

indikatorer.
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Så långt det är möjligt
vissa värden
baserade

ska det på förhand

i kunskapsunderlaget

anges vilka konsekvenser
ska ha på storleken av det invånar-

statsbidraget.

Nedan

beskrivs

jämförelse

de för- och nackdelar

med den först presenterade

som finns med denna modell
modellen.

i

En påtaglig

fördel är att modellen
inte ger, eller åtminstone
inte lika
de
nackdelar
beskrevs
med
den
första
anledning
ger
som
av
Det finns i denna modell för den enskilda kommunen
ingen

påtagligt,
modellen.
automatisk

koppling

och utbetalningen
En nackdel

mellan

utvecklingen

av statsbidraget.
utifrån ett kommunperspektiv

av socialbidragskostnadema
är att modellen

inte

ger

några garantier.

Den tredje

modellen:

En särskild

påse med formaliserade

förhandlingar
Den

tredje

modellen

skulle vara att man från det invånarbaserade
ut en särskild pott med pengar som kan betraktas
Bidraget skulle inte vara riktat i meningen att det
som ett sektorbidrag.
ska ställas upp villkor
för hur det ska användas.

statsbidraget

Denna

bryter

särskilda

pott, eller påse, ska vara föremål för återkommande
enligt den modell som beskrevs ovan.
med denna modell är att den tydliggör kopplingen
mellan

formaliserade

förhandlingar

Fördelen
kommunernas

12.5

kostnader

Samverkan

Det är utredningens

ering
liga

för socialbidragen

till

gemensamt

ansvar

uppfattning

inte oväsentlig

offentliga

beröring

och

och statsbidragen.

medel

finansiatt frågorna om socialtjänstens
del handlar om styrningen
av samtliga befint-

inom

områden

eller har nära
som är socialtjänst
Finansieringsproblemet
handlar alltså inte
resurser som direkt förs till olika verksamheter,

med socialtjänsten.

enbart om hur mycket
utan också om hur befintliga
resurser förs mellan verksamheterna.
Socialtjänstens
verksamhetsområde
såväl
statlig
tangerar
som
landstingskommunal
verksamhet.
Mycket
talar för att en samverkan
mellan den offentliga
sektorns olika delar leder till en effektiv
använd-

ning

av tillgängliga
"kassor
uppmuntrar
den organisatoriska

sättningen
uppmuntrar

för

Det faktum
att det rör sig om olika
resurser.
inte till samverkan.
Det finns emellertid
skäl för

uppdelning

målsom har valts. Den huvudsakliga
bör därför vara att skapa system som
mellan den offentliga
sektorns olika delar. De

statsmakterna

samverkan

finansiering

Socialtjänstens
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De
är ett exempel på sådana åtgärder.
kommunerna
finns
i
är
ett
som numera

beredningsorganen

särskilda

arbetsförmedlingsnämnder
annat exempel.

finansieringen
är den
av socialtjänsten
dominerande
kommunal
verksamhet
den
all
av
blir det en fråga för kommunalpolitiken
den modellen

det gäller

När

den direkta

finansieringen

generella
modellen.

Med

mål och lokala

att med nationella
kommunala

medlen

på olika

prioriteringar

fördela

för ögonen

verksamhetsområden.

Mycket

är att före-

på att den generella finansieringen
ur effektivitetssynpunkt
dra framför riktade statsbidrag. Den generella finansieringen

uppmunt-

exempelvis
genom att den ger kommunerna
rar till effektivitet
möjligheter
att lösa sina uppgifter genom samverkan med aktörer
för respektive

de

tyder också

stora
utan-

kommun.
under

samhällsutvecklingen
bära

1990-talet

att fördelningen
av ansvaret
sektorn blivit otydligare.
offentliga

för

har dock

kommit

att inneden

inom

försörjningsfrågoma

har mer fått karaktäförsörjningskälla
än av det yttersta skyddsnät det var
ren av permanent
bedömning att staten bör ta ett ökat ansvar
avsett att vara. Utredningens
ska bl.a. ses mot den bakgrunden.
Det
för socialbidrag
för kostnaderna
delade
olika

ansvaret

bör öka förutsättningarna

delar ska uppfatta

De renodlade

Socialbidraget

försörjningsfrågoma

finansieringsproblemen

för att den offentlig

sektorns

som gemensamma.
för äldreomsorgen
är stora på

uppfattning att dessa finansieringslång sikt. Det är dock utredningens
enbart ska ha sin lösning genom fokusering
problem inte nödvändigtvis
Det måste skapas resurser som kan
på just det verksamhetsonirådet.
användas
och

i exempelvis

i äldreomsorgen.

styrsamverkan

finansieringssystemen

utsättningar

för befolkningen

arbete.

och gemensamt

Därför

måste

vidareutvecklas,

med

så att de bidrar

ansvar,
i yrkcsaktiv

ålder till

de offentliga

inriktning

på

att ge goda förförsörjning
genom

till
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13

Tillsyn

1

socialtjänsten

över

Definitioner

l

i
att själva bestämma innehållet
kommuolika verksamheter
är beroende av om riksdagen i lag medgett
självstyrelsen
detta. Den kommunala
är således
landstingen
och
nerna
inte någon från andra regler fristående princip utan får sitt innehåll och
och
omfattning
i den utsträckning
som riksdagen medger kommunerna
Utrymmet

för kommuner

och landsting

att själva svara för sina angelägenheter.
och landsting
är underinnebär också att kommuner
sagts
nu
bestämmer.
riksdagen
kastade den tillsyn över sina verksamheter
som
till de uppgifter som
får sitt innehåll i förhållande
Den statliga tillsynen
ålagts genom riksdagens beslut eller de uppkommuner
och landsting
landstingen
Vad

som kommuner
att utföra.
"tillsyn"
Begreppet

gifter

och landsting

enskilda

uppdragit

är inte enhetligt.

Det finns

ingen

yrkesutövare
klar

avgräns-

kunskapsförmedling,
mot andra aktiviteter
som t.ex. information,
och utveckling.
Det finns därför anledning
att
utvärdering
uppföljning,
skall se
och förslag till hur tillsynen över socialtjänsten
före motivering
ut ange vad som i betänkandet
avses med "tillsyn".

ning

I det kommande
-

följande definitioner

av olika

begrepp.

i individärenden
och laglighet
av rättssäkerhet
till
lagens mål och
förhållande
Tillsynen
och verksamheter.
görs i
erhåller
bestämmelser
och den kunskap myndigheten
genom den

Tillsyn

är kontroll

som sker av verksamheten.
eller regelmässig produktion
är en kontinuerlig
av data
och
för
uppföljningen
mäter
verksamhet.
Den som svarar
om en viss
behovi termer av
behov, verksamheter
och resurstillgång
beskriver
kvalitetsindikatorer
samt
prestationsvolymer,
stäclcning/tillgänglighet,

uppföljning
-

används

och utvärdering

Uppföljning

personella

och ekonomiska

nyckeltal

såsom

etc. För
och kostnadsredovisning.

behövs

personaltäthet,

verksamhetsstatistik

styck-

samt
bild
översiktlig
Den ska ge en
personalför
och kunna tjäna som signalsystem
utveckling
av verksamhetens
eller
tidigare verksamhet
avvikelser
gentemot
att uppmärksamma
kostnader

uppföljning
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hos andra huvudmän

Tillsynen

och leda till

å sin sida kan bidra

med signaler

särskilda

tillsynspro-

om vad som behö-

ver följas upp.
Utvärdering
effektivitet
är att analysera och värdera kvalitet,
och
resultat av verksamhet
i relation till de för verksamheten
fastställda
målen. Utvärderingen
grundas på uppgifter
som samlats in under

uppföljningen
dock

behöva

och vid tillsyn

kompletteras

kan
Dessa uppgifter
av verksamheten.
och fördjupas
för att utvärderingen
skall

bli användbar.
-

Operativ

tillsyn

-

som utförs

av den for tillsynen

är att samordna, följa upp och utvärdera
ansvariga myndigheten
syn som sker genom den operativt
utveckla enhetliga tillsynssystem
och strukturer
för tillsyn.

digheten

-

tillsyn

myndigheten.

T illsynsvägledning

ningen

-

är den direkta

ansvariga

närmast

kan bestå av råd och stöd till
eller i vissa fall föreskrifter.

den operativt

den tillsamt att
Vägled-

ansvariga

myn-

Kvalitetssystem

ordning för att planera, utföra och
är en systematisk
följa upp verksamheten
med målet att kvaliteten
i denna kan säkras
och utvecklas.

Kvalitetssäkring

sker genom egenkontroll
och värdering
av den
verksamheten.
Resultaten
ska preegna
av den egna värderingen
senteras på ett sådant sätt att man skapar tilltro till att verksamheten
har uppfyllt
och framdeles
kommer att uppfylla
de krav på kvalitet
som är uppställda.

13.2

Tillsynsbe

greppet

i socialtjänstlagen

Mitt

införs en bestämmelse
forslag:
I socialtjänstlagen
som klargör
den
kontroll
tillsyn
enligt
lagen
och
rättssäkerhet
i
laglighet
är
att
av
individärenden
och verksamheter
i förhållande
till lagens mål och

bestämmelser.

omfattar även kontroll
Laglighetskontrollen
av att insatserna inom socialtjänsten
är av god kvalitet,
att det finns personal
med lämplig utbildning
och erfarenhet samt att kvaliteten
i verksamheterna systematiskt
och fortlöpande
utvecklas och säkras.

Som

framgår

instrument"
sin politik.

olika "styrav avsnitt 3.2 har staten till sitt förfogande
för att uttrycka
den politiska
viljan och kunna genomföra

Möjligheten

till

domstolsprövning

är ett sådant instrument.
att genomföra
av riksdag och
regering beslutade regler. Genom ekonomisk
styrning påverkar staten
kommuner
och landsting att verka i en viss bestämt riktning.
Infonna-

Förvaltningsmyndighetema

ska bidra

till
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Tillsyn

över socialtjänsten

Uppföljär andra former av styrinstrument.
och
kan också ha en styrande effekt på kommuner

tion och utbildningsinsatser
,

ning och utvärdering
landsting.
viktigt

Ett

tryckning
med någon

styrinstiument

den

är emellertid

som sker genom tillsyn, särskilt
form av sanktion. Som "tillsyn"

övervakning

och

på-

är kombinerad
om tillsynen
betraktas ibland Varje form

av kontakt från ett statligt organ med den som har det operativa ansvaI vissa sammanhang
ret inom ett visst verksamhetsområde.
ses då även
utvärdering,
rådgivning
infonnation,
och
uppföljning
nonnering,
samt

utveckling
Inom

som "tillsyn".
hälso- och sjukvården

år vetenskap

och beprövad

av den vård och behandling
prioriteringar
spelar huvudmannens

för utformningen

avgörande

kan

få. Här

personer
skilda yrkesutövamas

erfarenhet

som enskilda
och de en-

kompetens som hälso- och sjukoch möjom säkerheten för patienterna
ligheterna
att kunna ge dem god vård. Nu nämnda faktorer är därmed
primära föremål för statens tillsyn över hälso- och sjukvården
med ett antal skyldigheter
för komSocialtjänstlagen
är utformad

professionella

stor roll

vårdspersonal

i fråga

för enskilda personer. Kontrollen
komkommunerna
mot frågan huruvida
uppoch de enenligt lagen samt om kommunerna
fyller sina skyldigheter
genomför dessa
skilda verksamheter
som svarar för socialtjänstinsatser

munerna och vissa rättigheter
mer i första hand att inriktas

med lagen. Hur lagen tillämpas
på ett sätt som står i överensstämmelse
blir därmed
rättssäkerhet är tillgodosedd
och om de enskilda klienternas
de primära

för statens tillsyn över socialtjänsten.
inriktas
hälso- och sjukvården
således

faktorerna

Tillsynen

över

om god vård har meddelats
de krav
uppfyller
yrkesutövare

framför

allt

och om ensom man har rätt
inriktas mer mot
dem.
socialtjänsten
Tillsynen
förvänta
över
sig
att
av
utförs
så
frågan huruvida
verksamheten
att den ger de
är utformad och
enskilda
människorna
det stöd och den hjälp de behöver i olika livs-

mot frågan
skilda

eller kan meddelas

skicklighet

och i
av tillsynen
olika
verksamde
tillsynen
över
som
behov av att
heterna behöver ha. Det finns därför enligt min bedömning
i socialtjänstlagen
införa en bestämmelse
som klargör vad som enligt
situationer.

Detta

ställer

olika

krav på utformningen

viss mån även på de instrument

den lagen avses med begreppet "tillsyn".
innebär granskning
i socialtjänstlagen
"Tillsynen"
heten uppjj/ller

förordning

de krav på laglighet

eller

och rättssäkerhet

av att verksamsom följer av lag,

myndighetsföreskrifter.

för kommunerna
är att säkra att insatserna inom
innebär därmed
Laglighetskontrollen
är av god kvalitet.
de
krav
också kontroll
verksamheterna
uppfyller
som anges i den
av att
kontrollera
nuvarande
7a § SoL. Det betyder att tillsynen ska
att insatEn viktig

socialtjänsten

uppgift
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att det finns personal med lämplig utbildning
serna är av god kvalitet,
och erfarenhet
och
i verksamheterna
systematiskt
samt att kvaliteten
för kvalitetssäkring.
fortlöpande
utvecklas och säkras system

13.3

Nuvarande

samverkan

Socialstyrelsen

-

länsstyrelserna
och Socialstyrelsen

Länsstyrelserna

över den kommunala

socialtjänsten.

har olika

roller

om tillsyn
den operativa

i fråga

Länsstyrelsen

utövar
nämndernas tillämpgenom uppgiften att följa de kommunala
fullgör
och även i övrig se till att nämnderna
ning av socialtjänstlagen
på ett ändamålsenligt
sina uppgifter
inom socialtjänsten
sätt.
roll är att på olika sätt följa och vidareutveckla
Socialstyrelsens
sohar formellt
cialtjänsten.
Socialstyrelsen
sett ingen särskild roll i för-

tillsynen

hållande

till

uppgifter

länsstyrelsemas

styra länsstyrelserna

när det gäller

uppgifter.

förekommer

delvis

Däremot

samverkan

fonnaliserad

och ingen

formell

hur dessa ska fullgöra
sedan

mellan

möjlighet
att
sina tillsyns-

och
år en väl utvecklad
länsstyreloch
Socialstyrelsen
flera

serna i frågor som rör tillsyn.
till Socialstyrelsen
I regleringsbreven

och länsstyrelserna

för bud-

i
och Socialstyrelsen
att länsstyrelserna
redoför
och
uppföljning
samråd skulle utarbeta ett gemensamt system
visning av den sociala tillsynen med avseende på bland annat tillsynens
och Socialstyrelsen
Länsstyrelserna
innehåll
och resultat.
inriktning,
1994/1995

getåret

skulle

under

föreskrevs

toder för den sociala
Dåvarande

utveckla

budgetåret

och enhetliga

relevanta

mått och me-

tillsynen.

Civildepartementet

tillsatte

i samråd

med Socialdeparte-

under år 1994 en arbetsgrupp för att utveckmentet och Socialstyrelsen
Arbetsgruppen
tillsyn inom socialtjänsten
länsstyrelsemas
antog nam
SLUG.
och
länsstyrelsemas
utvecklingsgrupp
net Socialstyrelsens

Arbetsgruppen
mål,

mått

en utveckling
för länsstyrelsemas

har påbörjat

och metoder

av ett system för enhetliga
måtillsyn.
De redovisade

och metoderna är avsedda att kunna användas för planering
verksamhetstillsynsärenden,
i
olika former,
tillsyn
t.ex. enskilda
av
besök, standardiserade
intervjuer,
aktgranskning
etc. De ska också bilen, måtten

dra till

ökad jämförbarhet
resultaten

samman
SLUG har i maj
skriften
tjänsten.

Mål,

från

mellan

länen

länsstyrelsemas

och göra det möjligt
att väga
nivå.
till nationell
tillsyn

den tredje reviderade
1998 presenterat
för
länsstyrelsemas
tillsyn
mått och metoder

upplagan
inom

av
social-
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Vid

Socialstyrelsens

sociala

drivs

tillsynsenhet

jekt

som syftar till att på olika sätt utveckla
närvarande
är följ ande projekt aktuella:

-

Handbok
hållen

för

social

vägledning

Socialstyrelsen,

tillsyn

vidare

ett antal proFör
tillsynen.

den sociala

med syfte att åstadkomma
en sammansociala tillsynen.
Målgrupper
är

för den regionala

länsstyrelserna

huvudmän

samt ansvariga

och ut-

övare.

Utveckling

-

av underlag i social tillsyn med syfte att uppnå nationellt
mått och kriterier
i den sociala tillsynen.
Målgrupp
är

jämförbara

länsstyrelserna.
-

Metodutveckling
enhetlig
utbildning.

-

inom social

Målgrupp

tillsyn med syfte att uppnå en nationellt
kvalitetsfortlöpande
att initiera

och

tillsynsmetodik

är länsstyrelserna.

tillsynens resultat
Utveckling
av den sociala
erfarenheter
länsstyrelsemas
av den regionala
använda
tillsynen
av den nationella
och förebygga
brister.
Målgrupper

-

med

syfte

tillsynen

att utifrån
som en del

för att åtgärda

tillsynsresultaten

länsstyrel-

är Socialstyrelsen,

serna, departement och huvudmän.
och länsstyrelserna
Samarbete Socialstyrelsen

med syftet att utifrån
det gemensamma
sakområdet,
med olika ansvar, utveckla väl fungerande samarbetsfonner
i syfte att förbättra
enskilda
människors
rättssäkerhet
serna

och

och verksamheters

laglighet.

Målgrupper

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen.

och

är länsstyrel-

länsstyrelserna

har

och
ställningstagande
genom ett gemensamt
av generaldirektören
den 11 mars 1999 kommit
landshövdingama
överens om formerna
för detta samarbete.

genomför
och länsstyrelserna
således ett omfattande
Socialstyrelsen
arbete med att utveckla och samordna den sociala tillsynen efter enhetliga mallar.
I särskild ordning har Socialstyrelsen
och länsstyrelserna
tagit fram en särskild mall för tillsyn inom särskilda boengemensamt
deformer
för äldre med syfte att samtidigt kunna granska såväl den medicinska som sociala delen av boendet.

Regeringen
styrelsen
relsen

har sedan några år tillbaka

och länsstyrelserna

och länsstyrelserna

tjänsten.

I regleringsbreven

i regleringsbreven

för Social-

av att Socialstytillsynen
över social-

pekat på nödvändigheten
i samverkan

utvecklar

för år 1999 har regeringen

särskilt

pekat på

behovet

av en sådan samverkan för att kunna göra den sociala tillsynen
effektivare.
Inriktningen
av tillsynen ska framför allt inriktas mot målet
resursanvändbedrivs
med god kvalitet och effektiv
socialtjänsten
att

ning

och kan tillgodose

service.

Tillsynen

enskilda

individers

över socialtjänsten

behov

behöver

av omsorg,
förstärkas.

stöd och
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Socialstyrelsen
-
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ska enligt

regleringsbrevet

för år 1999 i detta syfte

i deras tillsynsarbete,
ge ökat stöd till länsstyrelserna
i samverkan med länsstyrelserna
utveckla mål, mått och metoder

för

av den regionala tillsynen på ett sådant
och
med
kvalitet
sådan
sätt
att länsstyrelserna
senast vid utgången
av år 1999 kan använda dessa i sitt tillsynsarbete.

uppföljning

och redovisning

ska återrapportera

Socialstyrelsen
-

redovisning
området

inom
-

redovisning

från ett antal länsstyrelser
av synpunkter
om hur stödet
utvecklats
under den senaste treårsperioden,
framtagna mål, mått och metoav i vilken utsträckning

der i praktiken

används

-

inför

att bidra
kvalitetsutvecklingssystem

till

att kommunerna
socialtjänsten:

inom

ska i återrapportering

Styrelsen

-

myndighetsutövning.

har även fått i uppdrag

Socialstyrelsen
ökad utsträckning

-

i länsstyrelsemas

ge en kort beskrivning
av utvecklingen
redovisa väsentliga insatser som gjorts

för att uppnå målet

bedöma

till att uppnå målet.

hur dessa insatser

har bidragit

och länsstyrelserna

Socialstyrelsen

inom området,
samt

har således på regeringens

uppdrag

att utveckla länsstyrelsertillsynen. Även om Socialstyrelsen
alltså inte har någon formell "makt" att styra länsstyrelserna
i deras tillsynsarbete har styrelsen ändå möjligheter
att kunna påverka länsstyrel-

med varandra
att i nära samverkan
den regionala
genomföra
sätt
att
nas

till

bidra

serna i deras arbete.

13.4
Redan

En utvecklad

över

för att förbättra

i dag görs mycket

socialtjänsten

och effektivisera

den sociala

Socialstyrelsens

nivå.
som nationell
arbete har kunnat åstadkomma
länsstyrelsernas
en
gemensamma
den
sociala
mål.
utveckling
tillsynen
För
mot
en
av
gemensamma
mellan
räckligt
effektiv
tillsyn krävs dock en starkare samordning

tillsynen

regionala

såväl

tillsyn

på regional

och den nationella

Länsstyrelsernas
tionen

1979/80:1

tillsynsarbete
huvudsakligen

med förtroendevalda

tjänsten

utvecklas

nivån

inriktas

och tjänstemän

förfogar

bra
tillden

än vad som hittills varit fallet.
ska enligt vad som uttalas i proposi-

på att genom överläggningar
och medverka till att socialsätt i enlighet med lagstiftning-

följa

på ett ändamålsenligt
En sådan inriktning
av tillsynen

ens intentioner.
Länsstyrelserna
ningar.

och

inte

över

har dock sina begräns-

tillsynsinstrument

som gör

i
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det möjligt

att kunna

som behöver rättas
bedriver
socialtjänst

ingripa

med kraft om missförhållanden
upptäcks
Staten bör i de fall kommuner
och andra som

till.

inte rättar till tydliga missförhållanden,
kunna inpå ett kraftigare
De
sätt än vad som för närvarande
är möjligt.
tillsynsinstrument
är en lämplig
som finns inom hälso- och sjukvården
gripa

modell

för hur tillsynsinstrumenten

För en enhetlig
nivå.

inom

ska utfonnas.

socialtjänsten

av dess behövs en samordning

användning

på nationell

Länsstyrelsemas
sociala funktioner
för små för
är också egentligen
att på ett optimalt
Det
sätt kunna driva vissa angelägna tillsynsprojekt.
kan i sådana fall krävas samordning
mellan två eller flera länsstyrelser
for att genomföra

dessa. De flesta länsstyrelserna

och blir

sonalstyrka

på ett tillräckligt

ibland

flexibelt

alltför

"sårbara"

har en begränsad perför att kunna bedriva tillsyn

sätt.

Socialtjänstlagen
håller

är i stora delar en ramlag,
där "tillsynen"
rättighetsbestämmelser,

heten

för den enskilde

synen
munala

att kunna
över sådana verksamheter

som ligger inom ramen för den kompå nationell
nivå
ett behov av samordning
tillämpning.
Det skulle på ett helt annat sätt kunna bidra
Det kan också ligga ett
av tillsynen över socialtjänsten.

självstyrelsen

för en enhetlig
till utvecklingen

överklaga

även om den även innekan ske genom möjligtill domstol. Ifråga om till-

finns

egenvärde

altjänsten
Till

i att forfattningsreglera
samordningen
av tillsynen
så som den inletts genom SLUG-arbetet.
detta kommer
det av bl.a. Socialutskottet
påtalade

med att den regionala

gionala
Detta

tillsynen

tillsynen

över

över hälso- och sjukvården

socialtjänsten

sker genom

olika

har på sina håll fört med sig samordningsproblem

styrelsens

regionala

enheter

och

länsstyrelserna.

över soci-

problemet

och den remyndigheter.

mellan

Frågan

Social-

behandlas

i

nästa avsnitt.

13.5

En

samordnad

samt

hälso-

tillsyn
och

över

socialtjänst

sjukvård

Enligt

direktiven
ska utredningen
inte bara lämna förslag till hur tillÄven förutkan förbättras och effektiviseras.
synen över socialtjänsten
för en bättre samordning
sättningarna
socialtjänst
tillsynen
över
samt
av
hälso- och sjukvård ska analyseras.

Utredningen
har även fått i uppdrag att analysera effektiviteten
i tillsynen av vård, stöd och service till psykiskt störda. Särskild uppmärksamhet bör därvid ägnas
samordningen
mellan Socialstyrelsens
och

länsstyrelsemas

verksamheter.
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Den

statliga

tillsynen

boendefonner,
tjänst

bostäder

över

den sjukvård

med särskild

service

som meddelas
och i samband

i särskilda
med hem-

framgår av vad tidigare sagts
betydligt
mer reglerad
- som
och ger tillsynsmyndigheten
tillsyn
större befogenheter
än motsvarande
Länsstyrelserna
över de sociala insatser som ges i dessa verksamheter.
kan visserligen
tillgripa olika åtgärder för att komma till rätta med sociär

ala missförhållanden

inom

särskild

sådan privat

service

eller

enskilda

boendeformer

och bostäder

med

hemtjänst
som bedrivs enligt entrefinns inte i
möjligheter
men motsvarande
boendefonner
eller bostäder med särskild service.
fråga om kommunala
Genom ÄDEL-reformen
har kommunerna
fått ett större ansvar för
för äldre och i bostäder med
sjukvårdsinsatser
i särskilda boendeformer
med kommunen,

prenadavtal

särskild

service

kommunerna

för funktionshindrade.

också

övertagit

terna med det delade tillsynsansvaret

altjänst

är särskilt

tydliga

har
stor utsträckning
Svårighehemsjukvården.

I mycket

ansvaret

för

för hälso-

och sjukvård

dessa verksamheter.

inom

samt socihar

De boende

såväl av medicinska
insatser och omvårdnadssociala
förra insatserna omfattas
omsorgsinsatser.
De
som av
medan
de
omfattas
Socialstyrelsens
tillsyn
av
senare
av länsstyrelsernas
tillsyn.

många

gånger

behov

insatser

För kommunerna
deformer

eller

och de enskilda

bostäder

vårdgivare

med särskild

service

som driver olika boeninnebär det klara olägen-

heter att få sina verksamheter
Visgranskade av två olika myndigheter.
verksamheterna
utifrån
olika
aspekter
två
serligen sker granskningen
av

på kan röra såväl omoch sociala insatser.
som omsorger
för de enskilda vårdtagarna
olägenheter

men de förhållanden
som tillsynen
vårdnad och medicinska
insatser
Dessutom

föreligger

att behöva

vända

servicen

eller

uppenbara

sig till två olika

på hälso-

har avseende

instanser

och sjukvården.

på den sociala

vid klagomål

Det är inte heller

alltid

tydligt

vilka insatser som är att hänföra till omvårdtagarna
och som därmed är hälso- och sjukvård och vilka som är omtill socialtjänstlagen.
sorger och därmed hänförliga
Även
och den
med
samordning
om problemet
av den medicinska
fösociala tillsynen
är tydligast inom äldre- och handikappomsorgema

för de enskilda
vårdnad

religger
inom

samma problem
missbrukarvården

sociala

och medicinska

områden

även på några andra områden.

Det gäller

och den öppna vården av psykiskt
Även
insatser ofta behövs parallellt.

sjuka,
inom

t.ex.
där

dessa

kan därför

finnas behov av att lösa frågan om en bättre samverksamheterna.
tillsyn
över de kommunala
statens
av
funktionshinder.
Alkoholoch narkotikaberoende
är sammansatta
Missbruket
leder till såväl fysiska och psykiska problem
som social

ordning

utslagning.
av medicinsk

Den enskilde

behandling,

missbrukaren

rehabilitering

behöver

erbjudas

och socialt

insatser

bistånd.

i form

Samarbetet
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Tillsyn

mellan

landstingens

tjänsten

är på många

hälso-

och sjukvård

över socialtjänsten

och den kommunala

social-

håll

inte särskilt väl utvecklat.
För att kunna påatt samverka till gagn för personer med missbruksproblem
kan krävas en samordning
av och en samsyn inom tilltalar
för
enhetlig
Det
statlig
tillsynsorganisation.
synen.
en
verka

huvudmännen

Liknande

psykiskt
cinsk

problem

störda.

finns inom den öppna vården

Personer

med psykiska

och omsorgerna om
behöver såväl medi-

störningar

omvårdnad

för
som sociala insatser och arbetsmarknadsinsatser
och delaktigett liv som innebär trygghet, jämlikhet
Det ställer stora krav på samverkan mellan samhälsektorer. Det finns en stor potential
sådan
för en utvecklad

att kunna erbjudas
het i samhällslivet.
lets olika
samverkan.

finns kvar att göra för att ordna förhållandena
för
störda på bästa möjliga sätt. En samverkan av och en samöver de myndigheter
syn inom tillsynen
som har att svara för insatser åt
de psykiskt störda skulle därför vara av stort värde.
Även inom andra områden t.ex. inom
omsorgerna
om barn och unga
kan finnas frågor som bör lösas i samverkan mellan hälso- och sjukvår-

Mycket

de psykiskt

den och socialtjänsten.

Det finns således mycket
och hälso-

nen över socialtjänsten
utövas enhetligt i en gemensam

Utökad

13.6

Mitt

operativt

som
och länsstyrelserna

som talar för att tillsybör organiseras och

tillsynsmyndighet.

för

Den nuvarande

förslag:

cialstyrelsen

roll

och sjukvården

Socialstyrelsen

ordningen
ansvarig

behålls

tills

för tillsynen

vidare
över

med S0-

hälso-

och

som operativt ansvariga för tillsynen
ska dock ges en tillsynsvägleSocialstyrelsen
socialtjänsten.
över
dande roll i fråga om tillsynen över socialtjänsten.

sjukvården

l3.6.l

Olika

Utredningens
äldre

avser
utredningen

organisatoriska

alternativ

förslag rör i första hand tillsynen
personer
föreslår

och personer
är emellertid

över verksamheter

med funktionshinder.

Den

som
lösning

eller kanske inte ens
inte självklar
den mest optimala.
Mot
Jag har också övervägt vissa andra alternativ.
bakgrund
utöver denna har utredningen
av bl.a. pågående utredningar
dock de
stannat för det förslag som redovisas ovan. Först redovisas

övriga

alternativ

som utredningen

övervägt.
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över socialtjänsten

för all tillsyn

som ansvariga

Länsstyrelserna

riktning

till en samlad tillsyn
över socialtjänst
samt hälso- och
härför.
Med
tanke
på den inär att låta länsstyrelserna
svara
i olika
signalerats
den
tillsynsverksamheten
statliga
som
av

direktiv

och utredningsförslag

alternativ

Ett

sjukvård

skulle

möjligen

en sådan lösning

kunna

ligga nära till hands.
för en optimal tillsyn över hälso- och sjukvårdens
inte är för
är att de enheter som ska bedriva den tillsynen
ska
hälsooch
sjukvårdstillsynen
områden
små. De geografiska
som
inte vara mindre än de områden som Socifungera inom bör lämpligen

Förutsättningen

alla

delar

i dag har ansvar för.
över den hålso- och sjukvård
om tillsynen
betjänt
sjukhusen
idag
bedrivs
på
är
av att ske på länsnivå. Möjlisom
enbart över den
kunna svara för tillsynen
gen skulle länsstyrelserna
och i så fall kunna samordna tillsykommunala
hälso- och sjukvården
enheter

regionala

alstyrelsens

tveksamt

Det är vidare

Det
med tillsynen
över socialtjänsten.
nen över den verksamheten
hälsotillsynen
den
statliga
skulle dock innebär en splittring
över
av
vilket utredningen
inte önskar medverka till.
och sjukvården,
och hälso- och
För en samordning
över socialtjänsten
av tillsynen
skulle en möjlig lösning kunna vara att styra den regionala
sjukvården
tillsynen
över såväl socialtjänsten
som hälso- och sjukvården till vissa
få
länsstyrelser.
Dessa skulle alltså
ansvaret för den samlade tillsynen
som Socialstyrelsens
dock med nuvarande

områden
samma geografiska
har idag. Det skulle
tillsynsenheter

över i princip
nala

innebära

styrelseindelning

läns-

inte skull få något
länsstyrelser
att flertalet
tillsynen.
En "obalans" skulle därmed uppstå

ansvar alls för den sociala
vilket
mellan länsstyrelserna,

förutsättningar

regio-

med nuvarande

för länsstyrelsernas

roll

indelning

regionala

inte är rimligt.

och

Frågan

om samskulle
nivå måste också lösas om länsstyrelserna
ordning på nationell
hälsooch
sjukvården.
överta ansvaret för tillsynen över
där tillsyn över hälso- och sjukvård och socialMot en förändring
talar också att de regionala tillsyntjänst samordnas hos länsstyrelserna
rörande

senhetema

hälso-

och sjukvården

är välfungerande

och relativt

nyetablerade.

En samlad

tillsynsorganisation

på nationell

nivå

kan tyckas ligga närmast till hands och
En annan lösning som möjligen
på tillsynen
nivån ett direkt inflytande
som skulle ge den nationella
och direkt
och i enskild verksamhet
i kommunerna
över socialtjänsten

möjlighet

att samordna

den medicinska

och den sociala

tillsynen,

är att

Tillsyn
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lägga
skulle
fektiv
skulle

tillsynsmyndighet.
ansvar på en nationell
allt för möjligheterna
vara till gagn framför
tillsyn över äldre- och handikappomsorgema

allt

vara

mer

över socialtjänsten

En sådan ordning
att kunna ha en efDet
i kommunerna.
vårdgioch
tillsynen

för både den statliga
för äldre

rationellt

eller särskilda bovama om granskningen
äldre eller funkfor
hemtjänstinsatser
eller
städer för funktionshindrade
medicinska
såväl
utifrån
kunde ske i ett sammanhang
tionshindrade
vid boendefonner

som sociala aspekter.
Även i andra sammanhang

övervägandena
vore det som framgår av
tillsyn
samordnad
över soha
kunna
under avsnitt 13.5 en fördel att
en
samordnad
sådan
kan
en
cialtjänst
samt hälso- och sjukvård. I princip
Den ena år
statlig tillsyn komma till stånd genom två olika lösningar.
ett särden andra att tillskapa
att lägga allt ansvar på Socialstyrelsen,
Båda
sjukvård.
och
hälsosocialtjänst
för
samt
skilt statligt tillsynsverk
och nackdelar.
med att ha Socialstyrelsen
som ansvarig för all tillsyn över
kan upprätthålla samär att man därigenom
nu nämnda verksamheter
och utvärdeuppföljning
innebär
verksamhet
med den
ordningen
som
kan ha
verksamhet
viss
ring. Att den som ska svara för tillsyn över en
område
är med
inom samma
med andra verksamheter
direktkontakt
få
kan tillsynsorganisationen
Härigenom
positivt.
största sannolikhet
sätt kan
idéer och uppslag om vad som kräver tillsyn. På motsvarande
uppföljning
för
skall
den
till
svara
som
tillsynen
ge uppslag och idéer

lösningarna

har fördelar

Fördelen

och utvärdering.
slå sönder en väl fungerande tillen fördel att slippa
förenat
synsverksamhet
över hälso- och sjukvården. Det torde inte vara
nuvarande
i
tillsynen
sociala
den
inordna
med några större problem att
Det är vidare

organisation.
Vissa nackdelar
den samlade

finns

tillsynen

dock

över

med Socialstyrelsen

socialtjänst

samt hälso-

som ansvarig
och sjukvård.

tas i anspråk
kan få stå tillbaka

för tillsynen

för
Det

för andra

en risk att resurserna
för andra
Tillsynen
i en sådan organisation.
angelägna uppgifter hos myndigheten.
av tillsyn och normDet är inte utan vidare givet att en samordning
mellan de tjänstekontakter
Även
regelbundna
givning är lyckad.
om
utvecklingen
till
bidra
av
män som svarar för dessa olika uppgifter kan
det ligga en poäng i att ha
kan
normgivningen,
såväl tillsynen
som
kan sägas vara en samhällelig
Tillsynen
åtskilda.
dessa verksamheter
andra områden ska ta ställning
från
funktion
som utan direkt påverkan
sätt
har uppnåtts. På motsvarande
och rättssäkerhet
till om laglighet
den
och
verkställande
är mellan den lagstiftande, den
som förhållandet
sidan
dömande makten i samhället kan sambandet mellan tillsyn å ena
å den andra sidan behöva lösas upp.
och normgivning

kan finnas

uppgifter

Socialtjänst
12 19-1630
....delA
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Det finns också en risk för "medikalisering"
av socialtjänsttillsynen
tillsynen
i Socialstyrelsen.
De
om den integreras med den medicinska
nuvarande regionala
tillsynsenhetema
i Socialstyrelsen
enbart
inrikär
tade på tillsyn
över hälso- och sjukvård.
Vid dessa enheter finns en
dominans
Nästan samtliga chefer är
av hälso- och sjukvårdspersonal.
läkare.

Juristema

är inriktade

Om socialtillsynen

på rättsliga

frågor

inom medicinsk

inordnas

i en sådan organisation
de resurser och den ställning

den uppmärksamhet,

kanske

tillsyn.

den inte får

som är nödvändig
effektiv
tillsyn.
Ledningen
en tillräckligt
av en sådan samordnad
tillsyn
över socialtjänst
kräver
därför ett
samt hålso- och sjukvård
mindre mått av dominans av hälso- och sjukvårdspersonal
än vad som
f.n. är fallet inom Socialstyrelsen.
för

Om Socialstyrelsen

enbart

och handikappverksamhetema

övertog

den statliga

i kommunerna

över äldre-

tillsynen

skulle

det inte medföra

riktigt

I dessa verksamheter
är hälso- och sjukvårdssamma problem.
insatserna, om inte dominerande,
så framträdande
på ett helt annat sätt
än inom övrig socialtjänst.
Att förstärka
Socialstyrelsens
regionala enheter med experter på dessa sociala frågor skulle
vara en relativt liten
administrativ
Den

åtgärd.

lokala

i fråga om den sociala tillsynen
anknytningen
och för sig vara mindre tydlig än i dag men inte mindre än den
ning som i dag föreligger
inom den medicinska
tillsynen.
Att
del
den
sociala
från
tillsynen
länsstyrelserna
och
föra
över
en
av

Socialstyrelsen
positiv

skulle

betydelse

emellertid

medföra

i sig att all statlig

social

vissa nackdelar.

tillsyn

samma myndighet.
Fördelen med att tillskapa ett särskilt fristående
för allt att man därigenom kan samla alla resurser

sorterar

skulle

bryta

ut
den till

Det finns
under

tillsynsverk
för tillsyn

en
en och

är framtill

en
där man inte behöver riskera att resurserna tas i
språk för annat än tillsyn. Det är också en fördel att inte behöva ha
och hälsosyn över hur den egna normgivningen
av socialtjänsten
skild

organisation

sjukvården
Med

i

anknyt-

särantilloch

tillämpas.

ett särskilt

tillsynsverk

skulle

den samlade tillsynen
över socikunna starta från början. Därmed
samt hälso- och sjukvården
skulle inte tillsynen
behöva inordnas
över socialtjänsten
i ett redan
fungerande
system av tillsyn över hälso- och sjukvård med den risk för
dominans
för hälso- och sjukvårdstillsynen
i Socisom en samordning

altjänsten

alstyrelsen

innebär.

De nackdelar

är framför allt
man kan se med ett särskilt tillsynsverk
"slutenhet"
kan
uppkomma
i
sådan
organisation.
som
en
hos personalen kan komma att urholkas om det inte finns
Kompetensen
möjligheter
till direkta kontakter
med de verksamheter
som svarar för
den risk

för

uppföljning,

utvärdering

och normgivning.

Tillsynen

kan komma

att

över socialtjänsten
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kan komma
verksamheter
av idéer som nu nämnda
med till gagn för en bra tillsyn.
Jag är dock inte beredd att i detta sammanhang föreslå den ena eller
för att kunna samordna all tillsyn över soandra av dessa två lösningar
kan tas till en så
Innan ställning
cialtjänst
samt hälso- och sjukvård.
över socialtjänsten
omorganisation
omfattande
av den statliga tillsynen
belysas
frågan
måste
sjukvården
och
hälsoav en parlamentariskt
samt
lösning
den
därför
kommitté.
Jag lägger
som framgår av
sammansatt
det inflöde

sakna

nästa avsnitt.

ordning

Nuvarande

13.62

med

utökad

för

roll

Socialstyrelsen

vård

i riket

inom

hälso-

och sjukvården

och all hälso-

sjukvård

kan en bra kompetens
tillsyn
Socialstyrelsens
sig fungera

över all hälso- och sjukdels verksamheter
omfattar
Ansvaret
med undantag för försvarets hälso- och

har ansvaret
har klara fördelar.

Socialstyrelsen

Att

för tillsynen

och sjukvårdspersonal.

upprätthållas
genom

i fråga

de regionala

Genom

denna ordning

om tillsynsverksamheten.
enheterna

har också

visat

bra.

fördel såväl för
på att det skulle vara till väsentlig
tillsynen
statliga
den
vårdtagarna
enskilda
den
vårdgivama
om
som för
utföras
kunde
genom en och
över äldre- och handikappomsorgema
Detta talar då för att antingen Socialstyrelsamma statliga myndighet.
över särfår det samlade ansvaret för tillsynen
sen eller länsstyrelserna
funkför
service
särskild
bostäder
med
äldre,
för
skilda boendeformer

Mycket

tyder

och hemtjänst

tionshindrade

för äldre och funktionshindrade.

tillsynen
en sådan lösning innebära antingen att
kom att
eller tillsynen över socialtjänsten
över hälso- och sjukvården
skulle
det
inte
kan
att
Jag
vara
myndigheter.
två
olika
delas mellan
se
vårdtagarna
enskilda
och de
om på
till gagn för staten, vårdgivama
Utreddelad.
blev
inom de nämnda verksamheterna
detta sätt tillsynen
skulle

Emellertid

ningen

föreslår

som operativt
länsstyrelserna
tills

vidare

att den nuvarande ordningen med Socialstyrelsen
och
för tillsynen
ansvarig
över hälso- och sjukvården
socialtjänsten
tillsynen
för
över
som operativt ansvariga
därför

bibehålls.

fördelningen
av ansvaret löser dock inte
för äldre, bostäder
boendefonner
inom
tillsynsinsatser
samordningen
av
för äldre och
hemtjänst
och
funktionshindrade
med särskild service för
Socialstyrelsen
ges
funktionshindrade.
Detta kan dock ske genom att
Att ha kvar

den nuvarande

att samordna sin tillsyn med den tillsyn
ska därför enligt
Socialstyrelsen
länsstyrelserna.

möjlighet

som skall utföras av
ha en
min mening
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formell

rätt att kunna styra länsstyrelserna
så att samordning
kan ske
ska ske i nu nämnda verksamheter.
om när och hur tillsyn
En sådan
tillsynsvägledning
från Socialstyrelsens
sida gentemot
länsstyrelserna
skulle göra det möjligt
att tillgodose de önskemål i fråga om att samordna tillsynen
över socialtjänsten
samt hälso- och sjukvården
som
Socialutskottet
gett uttryck för ibetänkandena
l996/97:SoUl3
sid. 19
och 1996/97:SoUl8
sid. 92.
På så sätt kan framför
allt tillsynen
över kommunala
och enskilda
boendefonner
för äldre och bostäder med särskild
service för funktionshindrade
genomföras
på det mest rationella
sättet. Gemensamma

tillsynsbesök/inspektioner

kan alltid

genomföras.

den regionala

enheten

i Socialstyrelsen

föredragande

i ärendet

ha ansvaret

eller
för

den

Någon

tjänsteman

i länsstyrelsen
administrativa

vid

kan som
samord-

ningen.
Kommunen
eller den enskilda vårdgivaren
skulle möta en gemenVårdtagama
skulle ha en viss namngiven
sam statlig tillsynsgrupp.
perkan göras samtidigt genom Socialson att vända sig till. Bedömningar
styrelsens
regionala
enheter och länsstyrelsernas
sociala enheter, där
varje enhet visserligen
skulle svara för sin expertbedömning
men där
Socialstyrelsen
vid behov gör den slutliga samordnade
bedömningen.
Detsamma
skulle gälla samordningen
och
av tillsynen över medicinska
sociala insatser inom missbruksvården,
psykiskt
störda
omsorgema
om
m.fl. verksamheter.
Det är alltså tydligt att det även i fråga
inom
om andra verksamheter
socialtjänsten
än äldre- och handikappomsorg
finns ett behov av att
samordna tillsynen
instans. Som tidigare framgått
genom en nationell
har ett omfattande

arbete inletts mellan Socialstyrelsen
och länsstyrelserna för att samordna och effektivisera
tillsynen över hela det sociala
fältet. Det skulle dock
vara till gagn för målet att uppnå en optimal
statlig tillsyn över hela socialtjänsten
kunde ges en
om Socialstyrelsen
författningsreglerad
ställning
tillsynsvägledare
över hela
av nationell
socialtjänsten
och inte enbart över äldre- och handikappomsorgema.
Den samordning
för att förbättra
och effektivisera
som är nödvändig
den statliga tillsynen
över socialtjänsten
skulle inte vara beroende av
frivilliga
överenskommelser
mellan de två statliga myndigheterna.
Visserligen
skulle
länsstyrelsernas
självständiga
ställning
tillsyns-

som
ansvariga inom sina respektive
län försvinna
men något principiellt
hinder för en sådan ordning föreligger
inte. Med Socialstyrelsen
som
tillsynsvägledare
över hela det sociala området uppnår man dels
en
samordning
och sociala tillsynen
av den medicinska
där en sådan
samordning är nödvändig, dels enhetlighet
av den statliga tillsynen över
hela socialtjänstområdet.

över socialtjänsten
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Utökade

13.7

tillsynsinstrument

Tillsynsmyndighetema
ska effektiviseras.
Tillsynen
få upplysföreläggande
författningsreglerad
rätt
att
ska ges
genom
verksamhet
all
inspektera
samt att
ningar och inhämta handlingar

Mitt

förslag:

inom

socialtjänsten.

ande att avhjälpa
bineras med vite.

Rätt

l3.7.1

ska kunna

Tillsynsmyndighet
missförhållanden.

att

få

Förelägganden

upplysningar

meddela

förelägg-

ska kunna

kom-

och ta del av

handlingar
tillsyn
är den som omfattas av Socialstyrelsens
lämna
begäran
styrelsens
på
skyldig
att
inom hälso- och sjukvården
verksamheten
samt att
handlingar,
prover och annat material som rör
som styrelsen behöver
lämna de upplysningar
som om verksamheten
inte
eller vårdgivaren
Om den enskilde yrkesutövaren
för sin tillsyn.
den
förelägga
styrelsen
kan
begäran
som berättar sig efter styrelsens
får
föreläggande
Vid
begärs.
att lämna vad som
driver verksamheten

Enligt

6 kap. 9 § LYHS

vite sättas ut.
att inspektera
i 69 b § SoL om rätt för länsstyrelserna
länsstyrelför
bestämmelse
rätt
innehåller
även en
om
viss verksamhet
handlingar
de
och ta del av
som behövs
sen att inhämta de upplysningar
i
socialnämnden
rätt för den kommunala
En motsvarande
för tillsynen.
återfinns i 69 c § SoL. Därtill vissa enskilda verksamheter
förhållande
Bestämmelsen

emot finns
sen eller
framtvinga

länsstyrelsen

i SoL inte någon regel som öppnar

kommunen

att

för länsstyrel-

möjlighet
med

eller

genom föreläggande
eller handlingar
upplysningar

att nödvändiga
eller socialnämnden.

utan vite
lämnas till

och enskilda boöver kommunala
av tillsynen
en samordning
för funktionsservice
särskild
för äldre och bostäder med
endefonner
i fråga om
LYHS
regel som återfinns i
borde motsvarande
hindrade
tilltillsyn över hälso- och sjukvård införas i SoL. För att kunna göra
bör en sådan regel
effektiv
tillräckligt
synen över hela socialtjänsten
Det torde
verksamheterna.
nämnda
över de nu
inte enbart avse tillsynen
kunna
verksamheter
även över andra
vara lika angeläget att i tillsynen
för
föremål
från dem som är
och handlingar
tvinga fram upplysningar
Även om det inte har redovisats några svårigheter för länsstytillsynen.
de beoch de handlingar
kunna få de upplysningar
relserna att hittills
tillsynen
reglera
princip
att i
gär, finns enligt min mening anledning
Med
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enligt

samma

system

som tillsynen

över hälso-

och

sjukvården.

Utredningen

föreslår därför att en bestämmelse
införs som ger länsrätt att få de upplysningar
och ta del av de handlingar
som
erfordras för tillsynen.
I första hand ska självfallet
länsstyrelsen söka få
del av de handlingar och de upplysningar
som den behöver för sin tillstyrelserna

syn utan särskilt

föreläggande.
Möjligheten
härtill har därför närmast
förebyggande
uppgift.
Om
den
en
för tillsynen
inte
som är föremål
efterkommer
länsstyrelsens
framställan
ska länsstyrelsen
emellertid
kunna förelägga denne att inkomma
med begärda handlingar eller lämna de upplysningar
som länsstyrelsen
få utsättas om det bedöms nödvändigt

behöver.

I föreläggandet

ska vite
för att föreläggandet ska åtlydas.
Samma möjlighet
ska ha att begära in handlingar
som länsstyrelsen
och uppgifter
ska även Socialstyrelsen
ha. I vissa fall avser tillsynen
verksamhet
omfattar
såväl
socialtjänst
som
som hälso- och sjukvård.
Då kan det vara lämpligt
Socialstyrelsen
att
har huvudansvaret
för tillsynsärendet
och begär de handlingar
och upplysningar
ärendet
som
kräver. Det kan även finnas andra fall
där
av tillsyn över socialtjänsten

Socialstyrelsen
i första hand i samråd med länsstyrelsen
det yttersta ansvaret för ärendet och då överta den roll
ankommer på länsstyrelsen.

behöver ta
som primärt

Den möjlighet
alltså- jämte länsstyrelsen
ska
som Socialstyrelsen
ha att kunna inhämta handlingar
och upplysningar
bör även gälla sådana ärenden där det inte är fråga
bemärkelse.
I
om tillsyn i inskränkt
dag har Socialstyrelsen
inte några svårigheter
från
att få de uppgifter
kommunerna
och enskilda
som svarar för socialtjänst
som styrelsen
behöver för sina uppföljningsoch utvärderingsinsatser.
För att något
missförstånd
på den punkten inte ska behöva uppstå bör därför rätten
upplysningar
att
och handlingar gälla jämväl i de fall då det är fråga
om uppföljning
synsärenden.

13.7.2
Inom

och utvärdering

från styrelsen

och inte bara i rena till-

Inspektioner
hälso-

och sjukvården

har Socialstyrelsen
i dag enligt 6 kap.
yrkesverksamhet
på
hälsooch sjukvårdens
om
område LYHS
rätt att inspektera
verksamhet
och yrkesutövare
som
omfattas
äger rätt att
tillträde
till lokaler
av lagen. Socialstyrelsen
eller andra utrymmen
Rätten att få tillsom används för verksamheten.
10 § lagen 1998:531

träde till lokaler
Eftersom

omfattar

styrelsen

bereda sig tillträde

till

dock inte bostäder.

inte får använda
lokaler

sig av några tvångsmedel
för att
med stöd av ll § LYHS rätt

har styrelsen

Tillsyn över socialtjänsten
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få den hjälp som behövs för att kunna genomföra
att av polismyndighet
rätt att tillfälligt
har Socialstyrelsen
Vid en inspektion
en inspektion.
handlingar,
omhänderta
som rör verksamprover och annat material
tillsyn är även enligt 9 §
heten. Den som är föremål för Socialstyrelsens
handlingar,
lämna
begäran
prover och
styrelsens
skyldig att på
LYHS
tillsyn.
för
sin
annat material som styrelsen behöver
SoL har länsstyrelsen rätt att inEnligt 69 b § socialtjänstlagen
alltså
tillsyn,
som står under länsstyrelsen
samt hem för vård eller boende kommuvissa enskilda verksamheter
regel finns i 26 § lagen 1993:387
En motsvarande
nala och enskilda.
Några ytterLSS.
vissa funktionshindrade
om stöd och service till
får
i fråga om hur tillsynen
har inte länsstyrelsen
ligare befogenheter

spektera

sådan verksamhet

genomföras.
Vid inspektioner

för äldre och bostäder
boendeformer
av särskilda
Socialstyrelsen
således
kan
med särskild service för funktionshindrade
än vad länsstyrelmed större befogenheter
genomföra inspektionerna
vid sådana verksamheter
avser såväl de
serna kan göra. Om tillsynen
inspektionerna
rimligt
det
att
sociala
insatserna
är
medicinska
som de
avser
oavsett om granskningen
samma förutsättningar
utEn rätt att i socialtjänstlagen
hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
tillsynen
statliga
den
samordna
möjligt
det
att
gör
föra inspektioner
och bostäder
särskilda boendeformer
och enskilda
över kommunala
med särskild service.
eller
Även i andra fall än för tillsyn över särskilda boendefonner
behövas en författservice kan det emellertid
bostäder med särskild
kan
Tillsynsmyndigheten
inspektioner.
genomföra
ningsreglerad rätt att
verksamhet
viss
granska
uppkunna
behöva genom inspektion
om en
för att enskilda
fyller de krav på god kvalitet
som är en förutsättning
för
ska kunna beredas den omsorg som de har rätt till. En formell rätt
i komöver all socialtjänst
tillsynsmyndighetema
att företa inspektioner

kan

ske under

bör därför införas.
muner och enskilda verksamheter
antalet fall av sådana tillsynsärenden behöver tillI de övervägande
genomföra någon "inspekinte formellt
självfallet
synsmyndigheten
regelmässigt att kunna genomföras med
kommer
tion". Tillsynsbesök
En regel om rätt att utfrån den som är föremål för tillsynen.
kommer därmed
närvarande
föra inspektioner
även i andra fall än för
uppgift och kunna ses som ett prinnärmast att ha en förebyggande
som enskilda
att tillsyn över såväl offentliga
cipiellt ställningstagande

samtycke

av samma regelsystem.
får inte ske i enskilda vårdtagares bostäder utan deras
Inspektioner
eller bostäRum och lägenheter i särskilda boendeformer
medgivande.
service räknas som bostäder. För att genomföra en
der med särskild
behöver granska en persons bostad
där tillsynsmyndigheten
inspektion

verksamheter

bör omfattas
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dennes

samtycke. I praktiken
torde detta inte behöva skapa
Kan inte personen själv lämna medgivande,
på grund av
sitt fysiska eller psykiska tillstånd,
får en bedömning göras, med hjälp
från nära anhörig eller god man, om den enskilde skulle
av uppgifter
kunna tänkas ha lämnat medgivande
om han eller hon kunnat uttrycka

några problem.

en egen vilja.
Rätten att genomföra

inspektioner
i och för
ger tillsynsmyndigheten
rätt att mot vårdgivarens
vilja tvångsvis bereda sig tillträde till den verksamhet
I 6 kap ll § LYHS
som skall inspekteras.
finns därför infört en rätt för Socialstyrelsen
inom
att vid inspektioner
hälso- och sjukvården
påkalla hjälp av polismyndigheten
för att kunna
sig inte någon

genomföra

inspektionen.

hälso-

ukvårdsverksamhet

och

boendeformer

för

tionshindrade.

Utöver

äldre

Denna

rätt för Socialstyrelsen
gäller även
vid kommunala
eller enskilda särskilda

och bostäder

med särskild
service för funktorde det enligt min benu nämnda möjlighet
dömning knappast finnas behov av att i ytterligare
fall behöva påkalla
polishjälp
för att kunna genomföra
inspektioner.
Någon motsvarighet
till bestämmelsen
i 6 kap, ll § LYHS
föreslår jag därför inte i social-

tjänstlagen.
I samband med inspektioner
har Socialstyrelsen
för närvarande med
stöd av 6 kap. lO § LYHS rätt att tillfälligt
omhänderta handlingar,
proDen som omfattas
ver och annat material
som rör verksamheten.
av
tillsynen
är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.
Det kan inte

tillsyn
lingar

alltid

och utsatta
eller lämna

utan vidare förutsättas
för
att alla som är föremål
för inspektioner
är villiga att lämna ifrån sig hand-

den hjälp som behövs för tillsynen.
Bestämmelser
har
enligt min mening därför en funktion
som nu sagts
att fylla även i
samband med inspektioner
som utförs inom socialtjänsten.

13 .7.3

missförhållanden

Uppdagade

Enligt

70 § SoL kan länsstyrelsen

lande

i sådan verksamhet

69 b § SoL förelägga
missförhållandet.

föreläggande
samhet.

något missförhålom det föreligger
tillsyn
enligt
som står under länsstyrelsens
den som ansvarar för verksamheten
avhjälpa
att

Om missförhållandet
inte

efterkoms,

Verksamheter

som

och länsstyrelsens
är allvarligt
länsstyrelsen
fortsatt verkförbjuda
står under länsstyrelsens
tillsyn
enligt
får

69 b § SoL är
-

kommunala
enskilda

och enskilda

boendeformer

för funktionshindrade,

hem för vård eller boende,
för äldre

eller bostäder

med särskild

service

Tillsyn över socialtjänsten
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hem för viss annan heldygnsvård,
för vård
hem eller öppen verksamhet

enskilda

-

enskilda

-

under

en begränsad

del av dygnet,
Verksamhet
som kommunen

med stöd av 4 § tredje stycket SoL
till en enskild att utföra samt
upphandlar tjänstfrån vilken kommunen
annan enskild verksamhet
enligt SoL.
er för att fullgöra skyldigheter

-

överlämnat
-

inom

vårdgivare

uppfyller

inte

för

betydelse

om styrelsen finner att en
under styrelsens tillsyn
står
som
missförhållandena
är av
och
vård
god
kraven på
om
avhjälpa
vårdgivaren
förelägga
att
patientsäkerheten,

13 § LYHS

6 kap.

Enligt

får Socialstyrelsen,

och sjukvården

hälso-

får vite sättas ut. Ett sådant föreläganom de åtgärder som Socialstyrelsen
avhjälpas
skall
missförhållandena
påtalade
de
för att
ser nödvändiga
är allinte följs och om missförhållandena
14 §. Om föreläggandet
verksamheten
helt eller delvis förbjuda
fár Socialstyrelsen
varliga,
I föreläggandet

missförhållandena.

gande skall

innehålla

uppgifter

liv, hälsa eller personliga säkerhet,
föreläggande helt eller delvis
föregående
får Socialstyrelsen
t.o.m. utan
finns
Möjlighet
§.
även att fatta ett interi16
förbjuda verksamheten
15

fara för patienters

§. Föreligger

§.
med eller utan vite,
till förelägganden,
möjligheter
socialtjänsten
alltså
kan
inom
verksamhet
förbjuda
ensamt beslut att
verksamheter.
enskilda
boende
samt
bart riktas till hem för vård eller
inom socialtjänsten,
Tillsynsmyndigheten
vare sig det är Socialstyiaktta olika
kan i samband med tillsynen
relsen eller länsstyrelsen,

mistiskt

beslut

17

Motsvarande

Missförhållandena

missförhållanden.

samordning

sociala

av
Brister

och

kan även avse brister ifråga om
för olika vårdtainsatser

medicinska

skyldighet
av detta slag har tillsynsmyndigheten
inte
att försöka komma till rätta med. Detsamma gäller om kommunen
7a § SoL eller om
de krav som framgår av den nuvarande
uppfyller
för den
inte verkställer
kommunen
en dom angående en rättighet
enskilde.
har rätt att själva avgöra vilka prioriteringar
som ska
Kommunerna
inte
Det är dock uppenbart att kommunerna
göras inom socialtjänsten.
gare/klienter.

skyldighet.
att över huvud taget ha en i SoL beskriven
sörja för
eller
inte
Skulle en kommun
t.ex. inte erbjuda samarbetssamtal
för tilltill stånd, är det en uppgift
kommer
att familjerådgivning
att uppfylla sina skyldigheter.
synsmyndigheten
att få kommunen
i första hand söka komma till
naturligtvis
ska
Tillsynsmyndigheten

kan avstå från

med den
genom överläggningar
enligt lagen. Det kan dock finnas fall där
som brister i sina skyldigheter
och försök till rättelse inte leder till önskat
sådana överläggningar

rätta

med

iakttagna

missförhållanden
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det sig om missförhållanden
t.ex. vid särskilda boendemed särskild service där de boendes liv eller hälsa
utsätts för fara om verksamheten
fortsätter
som tidigare eller missförhållanden
inom socialtjänsten
där enskildas rättsäkerhet
är i allvarlig
fara kan det vara nödvändigt
att genom föreläggande med vite kräva att
fonner

Rör

eller bostäder

uppdagade

missförhållanden

Däremot

ska

rättas till.
tillsynsmyndigheten

självfallet
inte kunna rikta ett
mot en kommun
att ta upp en fråga till prövning
om den
enskilde själv genom att ansöka kan få frågan prövad
den
kommuav
nala nämnden.
Inte heller ska tillsynsmyndigheten
kunna förelägga
kommunen
att besluta på visst sätt i en fråga som kan bli föremål för
överklagande
till domstol.
Det är knappast heller möjligt
att rikta ett

föreläggande

föreläggande

mot t.ex. brister ifråga om mottagandetider
hos den komsocialbyrån
eller brister vad gäller personalens
uppträdande
I sådana fall kan det vara svårt att avgöra vad som är
mot klienterna.
den miniminivå
innebär att det föreligger
som, om den underslcrids,
ett
missförhållande.
Att en viss verksamhet
inte är till fullo utbyggd eller
att enskilda måste vänta på den insats de efterfrågar
torde också vara
svårt att kunna ingripa mot med föreläggande
med vite eftersom
det
munala

faller

inom

självstyrelsen
ramen för den kommunala
att avgöra takten i
utbyggnaden
servicen.
av den kommunala
Frågan om föreläggande
med vite i de fall kommunen
inte uppfyller
skyldighet
kommunen
ålagd
domstolsbeslut
är
en
är en
som
genom
fråga som tagits upp i utredningen
Lindqvists
nia
SOU
1999:21.
Lindqvist
har där föreslagit att länsstyrelserna
ska kunna förelägga en
kommun
eller landsting att bygga upp en service enligt LSS eller SoL
domar. Ett sådant förelägatt i rimlig tid verkställa
som gör det möjligt
gande ska kunna förenas med vite. En kommun
som inte verkställt
en
sådan dom ska också kunna ges ett föreläggande med vite. Förslaget
remissbehandlas

för närvarande
Det finns därför inte här anledning att
frågan om domstolstrots.
Genom
för tillsynsmyndighet
att införa
att utfärda
en möjlighet
föreläggande
inom socialtjänsten
åstadkommer
den
önskvärda
man
särskilt

beröra

samordningen
över

över hälso- och sjukvård
av tillsynen
samt socialtjänst
boendefonner
och bostäder med särskild
service samt
Ett föreläggande
kan riktas mot verksamheten
i dess helhet

särskilda

hemtjänst.

att man behöver klarlägga
vad som är att anse som hälso- och
sjukvård och vad som är socialtjänst.
Som framgår av vad ovan sagts finns inte anledning
att särskilja
vissa verksamheter
inom socialtjänsten
från andra. Även inom den
öppna vården av psykiskt störda och vården av missbrukare
sker sociala insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser
parallellt.
Det kan därför
utan

finnas

behov

av att kunna

rikta

föreläggande

till

den kommunala

soci-

Tillsyn
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och sjukvårdsverksamhet

hälso-

och landstingets

altjänsten

över socialtjänsten

i ett samsom har

för att t.ex. komma till rätta med missförhållanden
i bristande samverkan mellan dessa huvudmän.
med vite har i första hand till uppgift att
En regel om föreläggande
Redan förekomsten
fungera förebyggande.
av en sådan regel torde i de

manhang

sin grund

för att förmå den som
påtryckningsmedel
vara ett tillräckligt
missförhållanden
till
de
tillsynen
rätta
att
som tillsynsmynav
vill
ha
åtgärdade.
digheten funnit och
Liksom vad f.n. gäller enligt 6 kap. 14 § LYHS ska ett föreläggande
flesta

fall

omfattas

uppgift om de åtgärder tillsynsmyndigheten
anser nödvändiga
skall kunna avhjälpas.
för att de påtalade missförhållandena
är allvarligt
inte åtlyds och om missförhållandet
Om föreläggandet
kunna förSocialstyrelsen
fall
eller i förekommande
ska länsstyrelsen

innehålla

helt eller delvis. Beslut att förbjuda viss verksamverksamheten
skäl enbart avse de fall då en boendeform,
het kan av förklarliga
en
bostad med särskild service, ett hem för vård eller boende, ett familjede krav på god
inte uppfyller
hem eller en annan pågående verksamhet

bjuda

finns självfallet
för "förbud"
som lagen kräver. Något utrymme
innebär krav på uppfyllandet
inte då föreläggandet
av viss tjänst eller
Är det fråga
kvalitetssäkringssystem.
service eller krav på införandet
av
utdömande
efter
till
inte
rättas
ens
som
om ett sådant missförhållande
anmäla
detta till
ha en skyldighet
att
av vite bör tillsynsmyndigheten

kvalitet

regeringen.

Mitt
serna
döma

brukarråd

Särskilda

l 3.8

förslag:

som ska stödja länsstyrelenheter när det gäller att befrån
som kräver särskild uppmärksamhet

brukarråd

Särskilda

och

Socialstyrelsens

vilka

verksamheter

inrättas

regionala

statens sida.

Länsstyrelserna
bra insikt

och Socialstyrelsernas

i hur tillsyn

bör bedrivas.

regionala

enheter

Det är emellertid
har möjligheter

har i dag en
inte alltid som

att få insyn i
från deras sida. Det kan därför
vad som kräver särskild uppmärksamhet
och Socialstyrelsens
finnas anledning
att till hjälp för länsstyrelsernas
enheters tillsyn över olika verksamheter
regionala
som rör socialtjänshälso- och sjukvården inrätta särskilda brukarten och den kommunala
för de
råd. Dessa skulle kunna bistå med kunskap om förhållandena

länsstyrelserna

människor

och de regionala

som är i behov

enheterna

av sociala

insatser

eller hälso-

och sjukvårds-
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och orsakerna

till att vårdgivama

inte tillgodoser

de behov

som

finns.
för "brukarråden"

Uppgiften
bedrivas
tion

utan att komma

och uppslag

särskilt

angelägna

13.9

till

inte att tala om hur tillsyn ska
sociala situaom människors

tillsynsmyndighetema

om vilka

områden

som är

att granska.

Ekonomiska

Utredningen

är alltså

med information

konsekvenser

har övervägt

flera alternativa
lösningar på hur
ska vara organiserad.
Jag har dock förordat
ning som innebär en ny formell rätt för Socialstyrelsen
att styra
relserna i syfte att samordna tillsynen över socialtjänsten.
Mina
ningar av de ekonomiska
konsekvenserna
detta
förslag.
avser
över socialtjänsten

tillsynen
den lös-

länsstybedöm-

Efter

bör förslaget
innebära
en omställningsperiod
en förbättring
och en effektivisering
På sikt bör det vara möjligt
att anav tillsynen.
tingen få ut högre tillsynseffekt
givet de resurser som finns idag eller
med mindre resurser än idag. Det är rimatt få ut samma tillsynseffekt

ligt

att anta att strävan är att få ut en större tillsynseffekt.
Därmed bör
det långsiktiga
resursbehovet
såväl hos Socialstyrelsen
som hos länsstyrelserna kunna vara oförändrat.
Förslaget om utökade tillsynsinstruoch Socialstyrelsen
ment för länsstyrelserna
leder knappast till några
behov

är avsedda att användas
av utökade resurser. Dessa instrument
mycket sällsynta fall. Kostnadseffekten
bör därmed bli försumbar.

Socialstyrelsens
framdeles
Initialt

och

länsstyrelsemas

förändrade

kunna klaras

kan det dock

inom ramen för befintliga
på Socialstyrelsen
behövas

roller

bör

i

alltså

för styrelsen.

resurser
ett visst resurstillskott

för uppbyggnad
När
direkt

det

av kompetens.
gäller förslaget
med

kostnadsökning

med någon

särskilda

miljon

brukarråd
kronor

innebär

och bör

det en
finansieras

inom

länsstyrelses
samlade anslag. Kostnaderna
ramen för respektive
och arvoden till ledamöterna
i dessa råd.
avser viss administration
Sammantaget
är det min bedömning
att de föreslagna förändring-

arna på kort sikt kan medföra
tillsynsorganisation
på längre

dagsläget.

små kostnadsökningar
sikt

inte

medför

men att den nya
högre kostnader
än i
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for vissa

trygghet

Ekonomisk

14

äldre

mil.

invandrare

Bakgrund

14. l

Pensionssystemen

för människors

försörjning

sätt i olika
försäkringar,

när de lämnat förvärvsI vissa länder, främst
att den ensom förutsätter

länder.

på skilda
livet är utformade
utom Europa, är det privata
tid i livet. I
skilde själv sätter av pengar under sin förvärvsverksamma
enligt
utfonnade
pensionssystem
offentliga
såväl
förekommer
Europa
möjligheter
trygga
att
offentliga
andra
inte
försäkringsprincipen
som
i
har upphört. Medlemsländerna
försörjningen
när förvärvsinkomstema

Europeiska

unionen

i pensionssystemen
Pensionsförmånen

EU

av offentligt
försörjning.

har alla någon fonn

for äldre människors
för en medborgare

inom

grundskydd

EU kan inte begränsas

Har medborgaren
i ett medlemsland.
genom
genom krav på bosättning
sig för pension
kvalificerat
eller intjänade pensionspoäng
bosättningstid
har han därför rätt till pensionen oavsett var inom
i ett medlemsland
i ett EU-land
som
unionen han senare bosätter sig. För en medborgare
gemensskapsrättsliga
särskilda
regbosätter sig i Sverige gäller också
ler. Dessa innebär i princip att han måste Visa att han har tillräckliga
till
i värdlandet
för att inte ligga det sociala bidragssystemet
tillgångar
och dem som upplast. Detta gäller både dem som är yrkesverksamma
hört med sitt yrkesverksamma

14.1
.

l

liv.

Uppdraget

EU
till Sverige från en stat utanför
som invandrar
för
tillräcklig
Sverige
i
är
sig för en pension
hinner inte kvalificera
som
dessutom
från
Om landet de kommer
att täcka levnadsomkostnaderna.
Äldre

människor

och rådets direktiv 90/364/EEG av den 28
1989:547
Utlänningsförordningen
direktiv 90/365/EEG av den 28 juni
rådets
juni 1990 om rätt till bosättning samt
egenföretagare som inte längre är
och
anställda
1990 om rätt till bosättning för
yrkesverksamma.
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eller om
att föra över förmånen från
hänvisade
till socialbidrag
för sin
ningsproblem
efter pensioneringen

drabbar

de invandrar.

sig för svensk

administrativa

omöjligt

De hinner

kvalificera

det tidigare

svårigheter
hemlandet,

försörjning.

Motsvarande

gör det

blir

de ofta

försörj-

inte dem som är unga när
pension. Inte heller

är det ett problem

för dem som erhåller uppehållstillstånd
som flykting
särskilt
skyddsbehövande
enligt 3 kap. 2 § eller 3 § utlänannan
ningslagen
1989:529.
De får nämligen
tillgodoräkna
sig kvalifikationstid i hemlandet och blir på så sätt berättigade till svensk pension.
Bland de människor
som till följd av ingen eller låg pension har
svårt att försörja sig återfinns alltså de
till Sverige vid resom kommit
lativt hög ålder och beviljats permanent uppehållstillstånd
enligt 2 kap.
4 § utlänningslagen.
Genom tilläggsdirektiv
dir.
1998:70
har jag fått i
eller

uppdrag

att lämna förslag till hur deras ekonomiska
ska utformas med krav på bosättning
Förslaget
mas.

14. l

Pensionssystemens
omfattning

Nuvarande

pensionssystem

Det nuvarande

allmänna

tilläggspension

ATP.

konstruktion

pensionssystemet
Dessa

trygghet

ska utfor-

i Sverige.

och

består

är obligatoriska

och
av folkpension
och omfattar
i princip

alla som bor eller arbetar här i landet. Vid sidan
av den allmänna pensioneringen finns olika tjänstepensionssystem,
individuella
tjänstepen-

sionsförsäkringar
Grundskyddet

och privata

sive

folkpensionsförmånema.

utgörs

individuella

pensionsförsäkringar.

av folkpension

i form

inkluav ålderspension
Dessa förmåner
garanterar
den som haft låga inkomster
standard som pensioen skälig ekonomisk
när. Folkpension
betalas ut, oberoende av tidigare avgiftsinbetalningar
och arbetsinkomster,
med ett i princip enhetligt
belopp lika för alla.
Men beloppen är högre för ogifta än för gifta. I de fall den äldre inde särskilda

vandrat
räknas

till

Sverige

pensionen

och inte kvalificerat
utifrån

antal bosatta

sig for full pension kvotdelsbeår i Sverige i förhållande
till be-

loppet för full pension.

Det reformerade
År 2001

pensionssystemet

införs ett reformerat
pensionssystem,
som gäller för dem som
är födda 1938 eller senare. Ålderspensionen i detta system omfattar
dels en inkomstgrundad
pension, dels en garantipension.
Garantipen-

Ekonomisk
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trygghet för vissa äldre invandrare

mfl.

penut till dem som inte tjänat in någon inkomstgrundad
eller
för
ersättning
utalltså
sådan.
Den
är
sion alls eller bara en låg
en
för
garantera
att
ålderspensionen
en
till den inkomstrelaterade
fyllnad
viss lägsta nivå. Den kan erhållas från 65 års ålder. Pensionen ska ad-

sion betalas

försäkringskasoch de allmänna
av Riksförsäkringsverket
ska fiadministrationen
för
kostnaderna
och
soma. Garantipensionen
enligt
beskattas
ska
Ålderspensionen
samma
nansieras av statsmedel.
regler som gäller för förvärvsinkomster.
pensionssystemet
För de åldersgrupper
som inte omfattas av det nya
Detta likgarantipension.
övergångsvis
s.k.
införs ett nytt giundskydd,
har preregleras
kan
det
till
hur
och ett förslag
nar garantipensionen
för peroch bosättningstillägg
Garantipension
senterats i betänkandet

ministreras

år 1937 eller

soner födda
sionstillskott

tidigare

SOU

1999:17.

Folkpension,

pen-

giundavdrag ersätts enligt förslaget den 1 jangarantipensionen.
uari 2001 av den övergångsvisa
De som är födda år 1937 eller tidigare påverkas foga av det nya
får pension från
De
är födda åren 1938-1953
pensionssystemet.
och särskilt

som
De som är födda
både det nya systemet och det gamla ATP-systemet.
De första
det
systemet.
enligt
helt
nya
år 1954 eller senare får pension
kommer att göras år 2003
från garantipensionssystemet
utbetalningarna
då de som är födda år 1938 fyller 65 år.
födda före år 1938 och som bott i Sverige i tio år
För pensionärer
finns

särskilda

Förutsättningar

övergångsregler.

för rätt

till

pension

vissa krav. Detta gäller
För att få rätt till pension måste man uppfylla
Även
invandrare
medborgare.
som komsåväl svenska som utländska
sig för pension om
ålder kan kvalificera
mer till Sverige vid relativt hög
på
krävs
EU
utanför
en bosättningstid
än en låg sådan. För medborgare
kap.
5
uppehållstillstånd
minst tre år räknat från dagen för ansökan om
2 kap. 1 § lagen 1998:702
om garanti1 § och 6 § b AFL, 3 kap. 1
är desamma i det gamla och nya pensionsinom EU gäller att de kan samordna sina
systemet. För medborgare
ska göras i
överhuvudtaget
kvalifikationstider.
För att samordningen
EEG
förordningen
art. 48 i
Sverige lcrävs minst ett års försälcringstid
sig
sig genom att tillgodoräkna
1408/71.
Man kan också kvalificera

pension,

LGP.

Tidskraven

i nu gällande pensionssystem.
Ålderspension får tas ut från den månad den pensionsberättigade
för
Kvalifikationstiden
fyller 65 år 6 kap. l § AFL, 3 kap. 1 § LGP.
pension räknas till och med det kalenderår personen fyller 64 år 5 kap.

pensionspoäng

5 § AFL,

2 kap. 5 § LGP.

Den sammanlagda

kvalifikationstiden

måste
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också uppgå till

tre hela år eftersom

ned till närmast

antal hela år 5 kap 5 § AFL,
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kvalifikationstiden

alltid

2 kap 7 § LGP.

ska sättas
Ansökan

om ålderspension kan beviljas för tid före den månad som den försäkrade fyller 65 år 6 kap l § AFL.
Men en ansökan om garantipension
kan beviljas
till

först

från och med månaden

försäkringskassan

inkomstgrundad
Som följd

ålderspension,
av dessa regler
uppehållstillstånd

och beviljas
Även
om pensionen
han eller

hon

i sådana fall inte är tillräcklig
för pensionärer.

behöver

genomförandet

av EES-avtalet
till EG-rätten.

pensionsbestämmelsema
pension

kan intjänas

sättning.

Samtidigt

medborgare
full

till Sverige
som invandrar
pension från 65-årsdagen.
för försörjningen

kan

Men

för att trygga
också sovanligtvis

personer i denna situation
dvs. ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen.

cialbidrag,
Inför

LIP.
får en person
här rätt till

söka bostadstillägg

försörjningen

efter det att ansökan kom in
12 kap. 2 § lagen 1998:674
om

4 kap. 1 § LGP,

födda

genom
infördes

före år 1938. Vissa

pension

om de varit bosatta
dessa
Övergångsbestämmelser
mer

14. l

år 1993 anpassades

de svenska

Följden av detta var att rätt till
förvärvsarbete
eller genom viss tids bovissa övergångsregler
för icke svenska

Bostadstillägg

äldre invandrare

i Sverige

i minst

kan därmed få
10 år. År 2004 kom-

att ha spelat ut sin roll.

till

pensionärer

Personer

som idag har rätt till pension enligt AFL har även rätt till boBTP. Berättigade
till bostadstillägg
är även personer som
erhåller pension enligt lagstiftningen
i en stat som ingår i EU eller EES
och den som får hustrutillägg
i vissa fall då maken har folkpension.

stadstillägg,

Bostadsstödet

1994:308

handläggs

om bostadstillägg

komstprövat

och består

bostadstillägg

årsinkomst

beräknas

pensionärer.

av två delar,

enligt reglerna

i lagen

Bostadstillägget
är inbostadstillägg BTP
och särskilt

SBTP.

Pensionärens
komsten

av försäkringskassan
till pensionärer.

enligt

I lagen

avgör

Årsinav bostadstillägget.
i lagen om bostadstillägg
till
särskilda
beräkningsregler
för dem
storleken

bestämmelserna

finns

också

Dessa innebär att den som
som får pension enligt utländsk lagstiftning.
får pension från utlandet och dessutom är berättigad till bostadstillägg
måste räkna in den utländska pensionen i årsinkomsten.
Med utländsk
pension

menas i detta sammanhang allmän pension från ett annat land
än Sverige som grundas på bosättning eller förvärvsarbete.
När inkomsten beräknas inbegrips också andra inkomster
likän arbetsinkomster

som avkastning
sättningar.

av förmögenhet

och övriga

tillgångar

samt pensionser-
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mfl.

BTP också vara berättigade
automatiskt
BTP
prövas
om han eller
om
maximal
Sökande
med
godtagbar
hon är berättigad
även till SBTP.
en
skälig levnadsunderstiger
bostadskostnad
får SBTP om inkomsterna
inkomst
förutsätter
pensionärens
nivå. Men konstruktionen
SBTP
att
av
till

år 1998 är detta been viss kvotdel av basbeloppet
också
så utformat
för ensamstående
54 043 kr. Systemet är
att
till

uppgår

lopp

minst

tas till

viss hänsyn
het.

kan förutom

De som har låga inkomster
SBTP. När någon ansöker

tillgångar

inkomster,

av förmögenoch höga bo-

och avkastning

dem med låga inkomster

beviljas

kan alltså

SBTP

och är en utfyllnadsförrnån
upp till beloppet
till
har i lagen preciserats
Skälig levnadsnivå

stadskostnader
levnadsnivå.

för skälig

lägst

1,22

för den som är ogift och lägst 1,01 gånger basbetäcka alla
som är gift. Dessa lägsta nivåer förutsätts
de kostnader som den enskilde har inom ranormala utgifter inklusive
för öppen hälso- och sjukvård samt läkemen för högkostnadsskyddet

gånger

basbeloppet

loppet

för

medel.

I princip

den

socialbidragsnivå.
motsvarar nivån en schabloniserad
vissa pensionärer
år 1991. Syftet var att kompensera
och för att
skatterefonnen
följde
hyreshöjningar
som
av

infördes

SBTP

för de kraftiga

Eftersom bostadsav socialbidrag.
vid denna tidpunkt
till pensionärerna
angevar en kommunal
tillämpliga
valdes en nivå som motsvarade den för kommuner
bli beroende

att de skulle

förhindra

tillägget
lägenhet

blev en statlig
med att bostadstillägget
Socialstyrelsens
angelägenhet
baserade på basatt
normer
skulle vara vägledande. År
för att beräkna skälig levnadsnivå
beloppet
1995 skrevs det in i lagen att nivån skulle vara lägst 1,22 gånger basI samband

socialbidragsnivån.

uttalades

beloppet

för den som är ogift.
till
om bostadstillägg

pensionärer
har nyligen setts över bl.a.
reformerade
En princitill
det
pensionssystemet.
för att kunna anpassas
Utredutformning.
piell översyn har också gjorts om dess framtida
1999:52
SOU
ningen föreslår i sitt betänkande
ett ändrat systern för
Lagen

Några

principiella

l4.1.4

EG-rätten

En förmåns

grundläggande

med de EG-rättsliga
kravet

hänsyn

till

sätt avgörande

äldres

och

egenskaper

bestämmelserna.

principer

men däremot

av

försörjning.

är centrala när den ska jämföras
När ett stöd till vissa äldre, som

ska konstrueras

syftet

ska tillämpas.

utformningen

försörjning

för att klassificera

i den nationella

regler

inte vad gäller

för vissa pensionärers

på bosättning,

EG-rättens

den klassificeras

föreslås

ändringar

SBTP som ett grundskydd

uppfyller

skattelagstiftningens

varvid

inkomstprövningen

måste
olika

man därför ta
fönnåner.
Hur

är alltså inte på något
för att
och villkoren
med förmånen

lagstiftningen

369
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bevilja

den. För att rätt kunna klassificera
förmån enligt de
en nationell
bestämmelserna
måste därför även aktuella förordningars
innehåll och nämnare syften granskas. De i sammanhanget
aktuella för-

EG-rättsliga

ordningama

är nr 1612/682 och nr 1408/713. Begreppen
social förmån
social trygghet,
vilka har betydelse för att bedöma exportadefinieras
inte i någon av dem. Detta försvårar gränsdragning-

respektive
biliteten,

en och tillämpningen
Begreppet
social
domstolens

av dem.
förmån enligt

förordning
1612/68 har genom EGfå
vidsträckt
tolkning.
Förordningen
att
en
oberoende av om de förutsätter
tillhöanställning,

praxis

täcker

alla förmåner

righet

till

kommit

försäkring,

viss bosättningstid

eller

avgiftsbetalning.

Bevil-

jandet

får inte vara förenat med
av en social förmån i ett medlemsland
ett krav på att faktiskt ha varit bosatt inom medlemsstatens
territorium
under en viss tid om inte detta gäller även för medborgarna
i den medlemsstaten.
Däremot
har domstolen
i ett antal avgörande
funnit attso-

cial

kännetecknas

hjälp

av att den syftar till att avhjälpa en tydlig behar
visat
sig i att man har undersökt vederbörandes
som
ekonomiska
under hänsynstagande
till levnadsförhålsituation

hovssituation
totala
landena

i bosättningslandet.

Den hjälp
netecknas
ningen

känsom en enskild erhåller som social trygghetsfönnån
det
lagstadgad
rättighet.
höra
till
förordFör
att
är
att
av
en
1408/71 måste förmånen
eller rättigheten
kunna hänföras
till

Dessutom måste någon
av de sakområden
som framgår av art.
av de risker måste föreligga som omnämns i artikeln. Kännetecknande
för de sociala trygghetsförmånerna
är alltså att de beviljas utifrån klart
avgränsade
regler och att de lämnas till dem som är anslutna till ett

något

försäkringssystem.

Huruvida

sieras av t.ex. arbetsgivaren
ciala fönnånema
är inslaget

förmånen
saknar

är avgiftsfmansierad

betydelse.

av individuellt

Till

skillnad

uppskattat

eller finanfrån de soi princip

behov

undantaget
En förmån
sionsålder

som riktar sig till medborgare
som uppnått gällande penkommer naturligen
"äldre". Det
att hänföras till riskområdet

2 Rådets förordning EEG
nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens
fria rörlighet inom gemenskapen.
3 Rådets förordning EEG av den 14 juni 1971
om tillämpningen av systemen för
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar
flyttar
inom gemenskapen.
4 Bl.a. mål 249/83 V. Hoeckx mot Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn, Kalmthout, ECR 1984 s. 4007.
5 Bl.a. mål l/72 R. Frilli mot Belgian State, ECR 1972
s. 457, mål 24/74 Caisse
régionale d°assurance maladie de Paris mot G. Biason, ECR 1974 s. 999, mål
139/82 P.Piscitello mot Instituto nazionale della previdenza sociale, ECR 1983 s.
1427.
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kriteriet

grundläggande
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1408/71

är dänned

m.fl.

uppfyllt.

går varken
Men en förmån som allmänt garanterar ett existensminimum
att hänföra till något sakområde eller någon av de risker som omnämns
fömiåner
i denna förordning,
som avser social
som också utesluter
måste därför

karaktär

Förmånens

hjälp.

och inte grundas
hov. Är villkoret

andra

fömiån.

En

på objektiva kriterier
avden enskildes be-

kännetecknas

trygghetsfönnån

dömning

reglerad

en rättsligt
den
beviljas
av att
bedömning
på en skönsmässig
i stället beroende
för fönnånen
är att det gäller

Utgångspunkten

också utifrån

blir då avgörande.

Dess konstruktion

kriterier.

analyseras

beav en individuell
levnadsde
specifika
till
an
för medlemslandet
i fråga. Det är därför som förmåner
från förär undantagna
garanterar
ett existensminimum

måste behovsbedömningen

förhållandena

knyta

som allmänt
tillämplighet.
ordningens
till

Det är också av det skälet som bostadstillägg
i dess helhet utan klassiav förordningen
från kravet
förmån undantagen
avgiftsfinansierad

inte omfattas

pensionärer

som en icke
på exportabilitet.
ficeras

till äldre kan därför inte utformas som en tryggett tillägg till sådan förmån och samtidigt upprätthålla
krav på bosättning
i Sverige. Det skulle innebära att en medborgare,
inom EU skulomfattad av förordningen
nr 1408/71, i ett medlemsland
Ett försörjningsstöd

hetsförrnån

kunna

eller

beviljas

förmånen

land med bibehållen

förmån.

och därefter
Utformas

flytta
förmånen

till

ett annat medlemsistället som ett gene-

av rätten till
individuell
skönsmässig
uppskattning
stödet innefatta
av den enen
skildes behov. Av betydelse för bedömningen
av förmånen är också om
fullgjorts,
den är beroende av att vissa perioder av förvärvsarbete
anÄr så
avgiftsinbetalningar.
eller fullgjorda
till viss institution
slutning

rellt

försörjningsstöd

till

Vissa äldre

måste bedömningen

tryggförmånen
vara av den karaktär som kännetecknar
Å
generellt
andra sidan om stödet utformas
hetsförrnånema.
som ett
behovsbedömning
för alla medborgare
försörjningsstöd
utan individuell
Följden av detta innebär dock
omfattas det inte av exportabilitetskravet.
fallet

tolkas

för i Sverige bosatta.
av biståndsrätten
en icke avsedd utsträckning
stöd till
innebär detta för att ett ekonomiskt
Sammanfattningsvis
den är avsedd att vara och inte en
vissa äldre ska vara den hjälpförmån
behov
måste den sökandens individuella
försälcringsformån
exporterbar
av förmånen

bedömas

när rätten till den prövas.
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införs

äldreförsörjningsstöd

Mitt

För att tillförsäkra
förslag:
år eller äldre en grundläggande
stöd införas.

Äldreförsörjningsstödet
statligt

mfl.

den som är bosatt i Sverige och 65
försörjning
ska ett äldreförsörjnings-

ska regleras

i en särskild

lag

ett

vara

ansvar.

Personer

i vårt land ska ha en rimlig
som beviljas uppehållstillstånd
mänsklig
rättighet
att försörja sig. Detta är en grundläggande

möjlighet
och gäller

även den som till följd av ålder eller funktionshinder
inte står
förfogande.
De kvaliñkationsregler
som gäller
för rätt till pension i såväl det nuvarande
refonnesom det kommande,

till

arbetsmarknadens

rade pensionssystemet
Sverige

vid

relativt

medför

hög ålder

att många
inte blir

personer
berättigade

till
som invandrar
till svensk pension

eller

bara når upp till en låg sådan. Anhöriginvandringen
har också varit omfattande
inte minst under 1990-talet.
invandrare

är därför

Socialbidraget

hänvisade

till

socialbidrag

ska inte ha karaktär

till

Sverige

Många

äldre

för sin försörjning.

Men

försörjningskälla
av långsiktig
tillfälligt
ekonomiskt
bistånd.

utan
dem som behöver
Detta
vara förbehållet
till socialbidrag
är ett skäl till att utforma
ett alternativ
som varaktig
för äldre personer som saknar pensionsförmåner
försörjningskälla
eller
har låga sådana.
Det är en uppgift för staten att bestämma invandringens
omfattning.
Under den s.k. introduktionsperioden
står staten för de kostnader
som
beräknas vara förknippade
med att ta emot flyktingar
och vissa av deras

anhöriga.
själv.

Men

hög ålder

Efter

denna

tid

förväntas

invandraren

i princip

försörja

till vårt land kan till
av dem som kommer
får arbete. Om de inte har flyktingstatus
eller

många
inte

sig

följd

av
bedöms

3 kap. 2 § eller 3 § utlänningssom annan särskilt skyddsbehövande
lagen är de inte berättigade
till svensk pension. De blir då beroende av

socialbidrag

från hemlandet
eller
om de inte har pensionsfönnåner
andra inkomster
för dem att försörja sig. Eftersom
som gör det möjligt
kommunerna
får ersättning av staten bara under en begränsad tid får de
ta ett större ekonomiskt
ansvar för personer som normalt staten tar ett
ekonomiskt

praktiken

ansvar för. Kommunerna
påverka antalet invandrare

pekt finns

det skäl för att finna
soner som fått uppehållstillstånd
ett statligt ansvar.

Äldreförsörjningstöd
65 år. Det

små möjligheter

i kommunen.

ett alternativ
i Sverige.

ska lämnas

får då motsvarande

har också

tidigast

åldersgräns

till
Detta

att i

Också

ur denna asför de peralternativ
ska då vara

socialbidrag

från det att en person fyller
att gälla för
som kommer

SOU
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till

rätten

nivå,
när det gäller försörjningsstödets
och handläggningsbestämmelser
ter sig en anknyt-

gäller

hållande

till

formerna

tjänstlagen.

till

När

bör dessa likna

prövningen
enligt

bistånd

social-

att äldreförsörjanser utredningen
bei en särskild lag. Den närmare regleringen

bör regleras
avsnitt.

utarbetats
med att förslaget till äldreförsörjningsstöd
betänkandet
i
gjorts
beaktat
de överväganden
som
garantipensionen.
och den övergångsvisa
En eventuell

I samband

utredningen
BTP-lagen

det

i för-

försörjningsstöd

ekonomiskt

till

om rätten
denna bakgrund

i följande

rätten

och tillgångar

regler

Mot

ningsstödet
handlas

för att pröva

andra inkomster

nuvarande

ändamålsenligt.

för ålderspensionärer

grundskyddet

till

däremot

enligt

Även

garantipension.

finansieringsmodell
ning

m.fl.

trygghet för vissa äldre invandrare
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har
om
lag

samordnas
bör enligt utredningens
mening
om äldreförsörjningsstöd
till.
betänkande
kan
upphov
detta
med de förändringar
ge
som
alternativa
har utredningen
Under utredningsarbetet
även övervägt
situation.
ekonomiska
äldre
invandrares
vissa
för att trygga
lösningar
är att berättiga dem till BTP och SBTP. Redan idag
svensk pension eller pension
är de som uppbär en kvotdelsberäknad
till
berättigade
i ett annat EU-land
lagstiftningen
enligt den nationella
heller
får
helt
saknar
pension
däremot
Den som
BTP 1 § BTP-lagen.

Ett sådant alternativ

tillämpning
för BTP-lagens
Om personkretsen
så att den även skulle komma att omfatta dem som saknar
boskulle
den del av försörjningsbehovet
pension
avser
som
Till viss del skulle även försörjbli tillgodosett.
stadskostnaderna
inte något bostadstillägg.

utökades

SBTP.

Men

inkomst

levnadskostnader

för

ningsstöd

rätten

skott 7

förutsätter

SBTP

till

som motsvarar
§ fjärde stycket

för folkpension

gmndnivån

BTP-lagen.

för

reglerna

att lämnas enligt
att den sökande

komma

har en viss
och pensionstill-

Någon kompensation
äldre

för dem som
som idag får

De
inte BTP-systemet.
därför inte nå upp till
kan
pension
otillräcklig
av
motsvarande
levnadsstandard
enbart med stöd av nuvarande regler om
skulle
BTP och SBTP.
En lösning inom ramen för BTP-regleringen

har

lägre

inkomster

socialbidrag

därför

kräva

ger

på grund

tilläggsbestämmelser

tillgodose

för att kunna

ett grundlagstiftning

Konsekvensen
försörjningsbehov.
av att i samma
skulle
och bostadstillägg
försörjningsbehov
ett grundläggande
är
innebära ett avsteg från grunderna för hur socialförsäkringsförmâner
alterreellt
detta
Utredningen
utformade.
har därför inte sett
som ett

läggande
reglera

nativ

att gå vidare med.
och förhållandevis

Ett annat
även

i fortsättningen

inom

ramen

inom

ramen
Men

avsnitt

pröva

enkelt
de äldre

bistånd
ett ekonomiskt
för den lag om socialbidrag
för

för

en sådan lösning

skulle

alternativ
invandrarnas

enligt

kunna

vara att

försörjningsbehov

socialtjänstlagen

eller

redovisar
i
som utredningen
två förutsättskulle åtminstone
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behöva

uppfyllas.

äldre

invandrare

skulle

hela

landet

derna.

Nivån
behöva

m.fl.
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på det ekonomiska
regleras

stödet

till

vissa

i lagen

för att vara lika över
kommunerna
för kostna-

och staten skulle fullt ut ersätta
skulle bl.a. strida
ett sådant alternativ

Men

i de
mot direktiven
delar som anger att uppdraget är att söka lösningar
som återger socialbidraget dess karaktär av tillfälligt
stöd Utredningen
har därför heller
inte närmare övervägt ett sådant alternativ.
I detta

sammanhang

bör

också

nämnas att utredningen
uppmärkeller annan
som till följd av funktionshinder
förtidspension
återfinns personer med likartade
svårigheter att nå upp till en betryggande
försörjning
vissa
äldre
som
perhar alltså på grund av en lägre pensionsrätt
eller
soner. De förstnämnda
begränsad bosättningstid
inte kvalificerat
sig för ett tillräckligt
skydd
att bland

dem

sammat
orsak beviljats

socialförsäkringsförmånema.
genom
människor
och mina överväganden

Men

mitt

och förslag

uppdrag

avser äldre
sig till dem

begränsar

försörjsom är 65 år och äldre. Frågan om vissa fortidspensionärers
ningssituation
har dessutom behandlats
av Förtidspensionsutredningen
SOU
1997:189
föreslår
som i sitt betänkande
om en ohälsoförsäkring
ett särskilt
har

garantibelopp

därefter

i

1997/98:l1l
sionen

bl.a.

med
fr.o.m.

föreslagit

ska föreligga

har godkänt

att utforma
år 2001.

Regeringen
m.m. prop.
på förtidspen-

att rätt till en garantinivå
vid och endast vid bosättning i Sverige.

propositionen

14.3

för att trygga deras försörjning.
Reformerad
förtidspension

propositionen

och arbete

ett detaljförslag.

Grundläggande

pågår inom

De nya reglerna

krav

på

Riksdagen

Socialdepartementet
avses träda

i kraft

ett

äldreförsörjningsstöd
Min

bedömning:

försörjningsstöd.

Vissa

grundläggande

krav bör ställas

på ett äldre-

Det bör

bygga på krav på bosättning,
gälla lika för alla,
innebära

behovsprövning,
en individuell
den enskilde en skälig levnadsnivå,
ha karaktären
av en social hjälpfönnån
snarare
tillförsäkra
förmån
0

och

vara enkelt

att administrera

och kontrollera.

än en trygghets-

Ekonomisk
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trygghet för

vissa äldre invandrare

m.fl.

försörjatt trygga vissa människors
bestämmelser
inom pensionssystemets
ning när den inte tillgodoses
om
för äldre. Det är alltså fråga om en förmån som ska kompgrundskydd
för att garantera äldre människor
lettera socialförsäkringsförmânema

Äldreförsörjningsstödet

syftar

till

när de inte själva kan tillgosom är bosatta i vårt land en försörjning
dose detta. Kravet på att stödet ska vara knutet till att den enskilde är
och har
1998:70
dir.
bosatt i Sverige framgår
av tilläggsdirektiven
utredför arbetet. Den utformning
därför varit en viktig utgångspunkt
enligt
1408/71,
förordningen
bör också innebära
att
ningen föreslår
i
För att kravet på bosättning
inte blir tillämplig.
tolkning,
nuvarande
ska framstå

Sverige

utlandsvistelse

se

än tydligare bör också rätten
14.43.

stöd begränsas

till

vid

avsnitt

En annan för mig mycket
bör omfatta
försörjningsstöd

viktig

är att ett äldrei vårt land vars lev-

grundförutsättning
människor

alla äldre

Stödet bör
ter sig likartade.
ur försörjningshänseende
Det
hit som invandrare.
alltså inte begränsas till personer som kommit
sitt
äldre
antal
litet
trots
i vårt land ett
finns nämligen
som
personer,
därför
svårt
och
pensionsskydd
ursprung här ändå har ett otillräckligt

nadsförhållanden

kunna upplevas som stötande och
invandrar
till Sverige vid förhållande
som
om
för att få sin grundläglagstöd
starkare
devis hög ålder skulle ha ett
med dem som är födda här. Likhet
tryggad jämfört
gande försörjning
bedömning
för utredningens
att ett
inför
lagen är alltså avgörande
bör gälla lika för alla i Sverige bosatta personer
äldreförsörjningsstöd

att klara
försvåra

sin försörjning.

Det skulle

integrationen

hit eller är infödda svenskar under förutsättom de invandrat
fastställda
villkor.
ning att de uppfyller
till vårt land vid hög ålder och saknar eller har
Den som invandrar
pensionsförrnåner
otillräckliga
men som ändå kan försörja sig själv bör
oavsett

av det slag som äldreförst efter en indiviförsörjningsstödet
representerar
sätt som när rätten till socialpå motsvarande
duell behovsbedömning
bör därmed
bidrag prövas. När det gäller makar och därmed likställda
behovet
när
betraktas
tillgångar
inkomster
och
alla
som gemensamma
inte ha rätt till

äldreförsörjningsstöd.

En förmån

bör alltså

lämnas

bidra till den geav stöd prövas. De är alltså skyldiga att efter förmåga
enligt nuvamed socialbidrag
Men jämfört
försörjningen.
mensamma
i
torde prövningen
rande socialtjänstlag
av äldreförsörjningsstödet
När väl frågan om eventuellt
sannolikt
inte några mer
utredd
kommer
stöd är
behov av ekonomiskt
till
möjligheterna
i framtiden
avgörande förändringar
att ske vad gäller
att den nivå och omfattDetta under förutsättningen
egenförsörjning.
behov
ning som fastställs för stödet anpassas till den äldre människans
även i ett längre tidsperspektiv.
större

utsträckning

kunna

generaliseras.
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Äldreförsörjningsstödet
nadsnivå.

många

bör tillförsäkra

Inkomstbortfallsprincipen

socialförsäkringsfönnåner

m.fl.

en skälig levgrund för nivån på

den enskilde

som ligger till
kan inte tillämpas

utgå från en individuell
behovsprövning.
levnadsnivå
skälig
måste
anses vara en

SOU 1999:97

eftersom

stödet bör

För att bedöma vad som kan
man då först bestämma vilka

behov

Därefter måste kostnaderna
för
som stödet ska kunna tillgodose.
dessa uppskattas mot bakgrund av levnadsförhållandena
i vårt land.
Man kan också ställa frågan om stödets nivå ska vara densamma i

hela

landet

eller

att göra regionala
om det ska vara möjligt
anpassningar.
Men utredningen
har inte funnit några särskilda
skäl för att
lokalt anpassa ersättningsnivån
varför den
på äldreförsörjningsstödet,
bör vara densamma
oavsett var i landet man bor. Nivån bör också
beslutas av riksdagen,
eftersom det gäller ett generellt försörjningsstöd
karaktär för dem som är undantagna från den geneav grundläggande
rella

Så är också fallet
rätten till försörjning
genom pensionssystemet.
för att fastställa riksnormen
idag med principerna
och för att bestämma
nivån för rätten till särskilt bostadstillägg
för pensionärer.
Förmåner

skyddet
garna
också

inom

inom

den svenska

socialpolitiken

med grund-

kan i likhet

för att trygga medborvara utformade
oberoende
ekonomiska
förhållanden.
Men det förekommer
av
selektiva
inslag i form av inkomstbidrag.
och behovsprövade

pensionssystemet

Äldreförsörjningsstödet

är alltså

mån med karaktär

inte en trygghetsfönnån
hjälpförmån.
Det är viktigt

utan en föratt detta klart

av social
stödets
konstruktion
och de villkor
av
som ska gälla för att det
ska beviljas.
förmån.
Det bör därför inte utformas som en skattepliktig
försörjningsstöd
Som ett kompletterande
i vissa fall anser utredningen

framgår

att en obeskattad
behovsbedömning

14.4

förmån

att anpassa till en individuell
skälig levnadsnivå.

är lämpligare

med en i lag fastställd

Begränsningar

av

försörjningsstödet

till

äldre
l4.4.l

Mitt

eller

Tidigt

partiellt

uttag

och
tilläggspension
som tar ut inkomstpension,
före 65 års ålder eller den som tar ut del av inkomstpremiepension
eller premiepension
pension, tilläggspension
enligt lagen 1998:674

förslag:

Den

ålderspension
har inte rätt till äldreförsörjningsom inkomstgrundad
stöd. Detsamma
ska gälla avseende den föreslagna
övergångsvisa
garantipensionen

och bosättningsstillägget.

SOU 1999:97

Ekonomisk

Såväl

i det nuvarande

pensionssystemet

finns

spensionssystemet

uttag av ålderspension.
61 års ålder 5 kap l § LIP

från

ålderatt tidi-

kan således tas ut
så önskar. Den livs-

om den enskilde
då lägre än om uttaget sker från 65 års dagen. Ju
lyfts, desto lägre blir pensionens årsbelopp.

pensionen

För

Inkomstpensionen

m.fZ.

blir

pensionen

tidigare

som i det reforrnerade
som gör det möjligt

det bestämmelser

garelägga
variga

trygghet för vissa äldre invandrare

de grundläggande

att upprätthålla

i pensionssyste-

principerna

justeras för dem som tar ut
met måste även rätten till garantipension
pension
tidigare.
till skillnad
Det innebär att garantipensionen,
mot
normalfallet,
inte kommer
beräknas
den
faktiska
på
inkomstgmnatt
dade pensionen.

Istället

den inkomstgrundade

3 kap 7 § första

kommer
pensionen
LGP.

stycket

garantipensionen

att beräknas som om
ut fr.o.m. 65-års månaden
kommer därmed inte
Garantipensionen
hade tagits

för den lägre pensionen.

att kompensera
Motsvarande

gäller

för uttag

6 kap. 1 § LIP,
av tilläggspension
och garantitillägg
premiepension
9 kap 1 § LIP
vid tidigt pensionsÄven den föreslagna
övergångsuttag 3 kap 7 § andra stycket LGP.
visa garantipensionen
och bosättningstillägget
är möjliga
att ta ut före
65 års ålder SOU

1999: 17.

till äldre är inte tänkt att kompensera
om försörjningsstöd
dessa
väljer
på
använda sig av ålderspensionssystesätt
att
som
efter personliga
mets möjligheter
att anpassa pensionsutbetalningarna
önskemål.
Att ett eget val av en lägre grad av försörjning
genom en
Lagen

dem

pensionsförmån
svarande
för

inte

ska kompenseras

i Regeringsrättens

motiveringen

sätt bör

att kompensera

inte

heller

ett tidigt

som pensionsbestämmelsema
framgå måste man fastställa
i så kallade
Av

med socialbidrag
RÅ 1988 ref.

avgörande

ett äldreförsörjningsstöd
eller partiellt
uttag enligt
för.

framgår
av
1296. På motkunna utnyttjas
de möjligheter

För att detta klart

ger utrymme
undantagsbestämmelser.

Detta

gäller

som behandlas i nästa avsnitt,
de fall där den pensionsberättigade

omdebiteringsfallen

ska
även

l4.4.2.

har en
försäkringstid
än 40 år och väljer att ta ut del av pensionen. Då
ska även garantipensionen
justeras genom att den reduceras i förhållande till den pensionsberättigades
i
tid i Sverige och andelsberäkningen

betydelse

är också

kortare

anledning
I vissa fall
uttag ske därefter 3 kap 8 § LGP.
av partiellt
kan detta innebära att den äldre får svårigheter att försörj a sig eftersom
den pensionen

undantag i lagen
som betalas ut blir låg. Utan uttryckligt
den äldre ha rätt att söka äldreförsörjningsstöd.
Men om behovet
kan tillgodoses
på annat sätt, i detta fall genom att den
av försörjning
enskilde avstår från partiell pension, har han eller hon inte rätt till stöd.

skulle

6 Den sökande erhöll trots detta socialbidrag
målet.

med hänsyn till omständigheterna

i
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Ålderspensionen är alltså den primära
kan bara lämnas

reförsörjningsstöd

m.fl.

Mitt

sionspoäng

inte

arbete

förutsätter

ska betala

skattekonto

egenavgifter

enligt

avgiftsbetalning
avpen-

att de som har inkomst av annat förvärvstill ett
och allmänna
pensionsavgifter

skattebetalningslagen

ligger

till

räkna

sig vid pensioneringen.

grund

stöd i

har inte rätt till äldreförsörjningsstöd.

har reducerats

Pensionssystemet

förmåtill

ska rätten

eller underlåten
som till följd av bristande
har tillgodoräknats
eller vars
pensionsrätt

Den

förslag:

giftsbetalning

tydligt

underlåten

eller

Bristande

och äld-

försörjningsmöjligheten
i de fall pensionssystemets

För att detta ska framgå
ner är otillräckliga.
dessa fall uttryckligen
undantas.

14.4.2

SOU 1999:97

1997:483.

Dessa

avgifter

kan tillgodosom en egenföretagare
och pensionspoäng
kommer
Pensionsrätt

för den pension

att beräknas proportionellt
mot den andel skatter och avgifter
betalat
för
inkomster
den
försäkrade
har
sina
av annat förvärvsarsom
inte fullbete 4 kap. 4 och 8
LIP.
I de fall avgiftsinbetalningen
dänned

att fä en lägre tilläggspensionen
än om samtliga skatter och avgifter bekunna
talats. Utan ett uttryckligt
undantag skulle en pensionssökande
En särskild undantagskompenseras för detta genom garantipensionen.

gjorts
eller

kommer

den pensionsberättigade

inkomstgrundad

pension

införts i 3 kap. 3 § LGP. Den innebär att garantipensioräknas
den inkomstpension
och det pensionstillägg
mot
som
nen
av
skulle ha betalats ut om samtliga avgifter hade betalats.
Även ett äldreförsörjningstöd
skulle utan uttryckligt
undantag i vissa

regel har därför

fall kunna

en egenföretagare
som inte till fullo
torde knappast uppstå särskilt
situation

kompensera

avgifter.

En sådan

avsikten

med ett äldrestöd

in sina pensionsavgifter.

äldreförsörjningslagen,
pension,

göras undantag

erlagt

sina

ofta.

Men

dem som inte betalat
mening ska det därför i

är inte att kompensera

Enligt

utredningens

sätt som i lagen om garantiför dem som inte fullgjort
sin avgiftsbetalning.

på motsvarande

SOU

1999:97

Ekonomisk

l4.4.3

Inkomster,

Mitt

förslag:

inkomster

äldreförsörjningsstöd

beaktas.

Till

grund

fastställda

stöd

inte

lämnas

värdet
lämnas

heller

inte till

överstiger

tre

Äldreförsörjnings-

överstiger

undantaget

fömrögenhet,
för gift

75 000 kronor.

kom-

som gäller på andär istället
den

ska tillämpas.

den enskildes

av permanentbostaden,
och för ensamstående

kronor

som
utom

inkomsten

i det fall

ska sökan-

prövas

för bedömningen

förhållandena
mer därför att läggas de ekonomiska
sökningsdagen
undantaget
inkomster
av kapital

skattepliktigt

m.fl.

och bosättningskrav

tillgångar

rätt till

När

dens samtliga

vissa äldre invandrare

trygghet för

eller

make

60 000

Äldreförsörjningsstöd

den som under en sammanhängande
tidsperiod
månader
under en tolvmånadersperiod
vistas

landet.

Inledningsvis

måste särskilt

markeras

att de förslag

som läggs fram och
och tillgångar
har sin utgångs-

som gäller bestämmande
av inkomster
punkt i nu gällande lagstiftning.
Betydelsefulla
förslag till förändringar
har emellertid
lagts fram av bl.a. BTP-utredningen
SOU
1999:52
som
har avgörande

betydelse

även för den slutliga

av äldre-

utformningen

försörjningsstödet.

under

av detta måste särskilt inkomstprövningen
för äldreförsörjningsstödet
kapitalinkomster

bakgrund

Mot
förvärvs-

och

beredningen.

den kommande

innehas

förmögenhet

som kan
vill dock betona

Utredningen

Detta
utan

inverkan

även storleken

på den

till

stödet.

på

rätten

för stödet
principerna
att de huvudsakliga
med en individuell
hjälpförmån
behovspröv-

som en socialbidragslik
ning ska gälla.

behovsbedömning

En individuell

gäller

avseende
preciseras

försörjningsav ett grundläggande
inte är tryggad
i de fall försörjningen

stöd, som är avsett att komplettera
på annat sätt, kräver en prövning
utifrån sökandens hela ekonomi.
En
ekonomisk
innebär att bistånd
behovsprövning
enligt socialtjänstlagen
kan lämnas,

förutom

för de i lagen

uttryckligen

angivna

kostnadspos-

behov. Men äldreäven för kostnader för andra inte omnämnda
försörjningsstödet
ska vara begränsat till de behov som anges i lagen.
De sammanlagda
kostnaderna
för dessa behov kan i och för sig i det
tema,

enskilda

fallet

levnadsnivå.

överstiga

Äldreförsörjningsstöd

belopp

än detta.

En

individuell

ningsstöd
komster
det finns

det belopp,

innebär

behovsbedömning

för

ett

också

och realisera
realiserbara

som i lagen fastställs som skälig
med ett högre
kan aldrig beviljas

grundläggande

att sökanden i princip
alla tillgångar
innan bistånd
tillgångar

kan

behovet

ska avräkna
kan lämnas.

av bidrag

försörjalla

in-

Så länge

i princip

till-
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m.fl.

på annat sätt. Stödet är till sin karaktär
en socialbidragslik
men måste med hänsyn till att det är fråga om stöd till icke förvärvsverksamma
utformas utan avräkning fullt ut.
för avräkningsreglerna
måste vara ett för äldreförUtgångspunkten
sörjningsstödet
tillämpligt
inkomstbegrepp.
Det innebär
att aktuella
godoses
förmån

inkomster

alltid ska avräknas, medan det för t.ex. avkastning av förmögenhet är svårt att utgå ifrån den vid tiden för ansökan aktuella avkastbehandlas
ningen. Konsekvenserna
av detta för inkomstberäkningen
senare i avsnittet. Om den enskilde skulle ha förmögenhet måste också
denna beaktas.

Inom

socialförsäkringsområdet

för närvarande

tillämpas

inkomstbegrepp

Frågan

om vilket
för flera utredningar.

föremål

olika

för att reglera rätten till olika förmåner.
har också varit
inkomstbegrepp
som ska tillämpas

inkomstbegreppet

Bland

annat föreslog utredningen
om översyn
IBIS
bidrags- och socialförsäkringssystemet

inom

sitt betänkande

Förmån

inkomstbegrepp

för vissa förmåner.

efter

inkomst

SOU

1997:85

BTP-utredningen

av
i

ett gemensamt
har nyligen läm-

till pensionärer
av bostadstillägg
för rätt
en ändring av inkomstprövningen
föreslår
Utredningen
till bostadstillägg.
ett inkomstbegrepp
som anregler för beräkning
knyter till det skattelagstiftningens
av förvärvsnat sitt betänkande
SOU

Inkomstprövning

och föreslår

1999:52

Till

och kapitalinkomster.
utländsk

den skattepliktiga

inkomsten

ska läggas

all

När det gäller förmösom betalts ut till pensionären.
föreslår utredningen
påverkan på bostadstillägget
att alla ka-

pension

genhetens

skattereglema
men med en viss begränsden
och
har en nettoförmögenogift
För
ning av avdragsrätten.
som är
heter över 100 000 kr förslås ett särskilt förmögenhetstillägg
som reduberäknas

pitalinkomster

enligt

I fönnögenhetsvärdet
cerar bostadstillägget.
värde inräknas.
sättningar privatbostadens

förslås

under

vissa

förut-

att den årsinkomst
som avses iBTPsammanhang,
per år räknat, är den inkomst som en person kan komma
att erhålla under den närmaste tiden samt en andel av hans förmögenNuvarande

innebär

BTP-regler

het. Förmögenhetstillgångarna

ningen

överstiger

föreskrifter
Det

tillägget

ett visst

närmare

är inte

beaktas
fastställt

preciserat

möjligt

liga regler bör de samordnas

har i

för beräkningen.

förutsättningarna

att samordna

och äldreförsörjningsstödet

avkast-

bara om den beräknade
Riksförsäkringsverket

belopp.

inkomstbegreppen

i största möjliga

för

bostads-

för att skapa tydEn betydelutsträckning.

i alla delar.

Men

föreslås nedan i avsnitt 14.6 genom att äldreförsörjsamordnas med BTP-systenär det avser bostadskostnader
met. Detta är särskilt viktigt eftersom samma personer kan få stöd från
båda systemen. Men stödet är inte en socialförsäkringsförmån
utan en
kvalificerat
för
andra
grundlägsocial hjälpinsats
för dem som inte
sig
sefull

samordning

ningsstödet

gande försörjningssförmåner

inom

socialförsäkringssystemet.

Behov

av

SOU 1999:97
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uppstå först när den enskildes alla övska
inte är tillräckliga
för att den skäliga levnadsnivån

inkomster

riga

trygghet för

kan därför

uppnås.
avses samtliga inkomster
som den enskilde är
såsom alla former av svenska och utländska
pensionsförmåner
samt inkomster
av arbete. Den äldre kan

Med övriga

berättigad

till

pensioner,

inkomster

eller

uppbär

inte av någon anledning
eller pension som han
avstå från en inkomst
har rätt till utan att äldreförsörjningsstödet
då minskas i motsvarande
utsträckning.
De förhållanden

som gäller vid tiden för ansökan kommer att vara
Om de
att bedöma behovet av äldreforsörjningsstöd.
ekonomiska
förhållandena
därefter förändras måste en ny behovsbedömning göras och ett nytt beslut att fattas. Med hänsyn till att det är
fråga om äldre personer vars inkomster inte på samma sätt som de förför

avgörande

värvsverksammas
ompröva

stödet

begränsat.
vilket

genomgår

förändringar,

torde

behovet

följd

Däremot

utredningen

större

av ändrade inkomstförhållanden
behöver det ändå omprövas med jämna

till

återkommer

till i avsnitt

bli

av att
mycket

mellanrum,

14.6.

utifrån en lagbestämd anav kapital beaktas i BTP-lagen
fönnögenhetstillgångama.
Detta innebär att den
del av de sammanlagda
och skulder. Försäkringskasenskilde måste upplysa om alla tillgångar
Inkomster

san kan därför behöva
Både ur den enskildes

en mängd olika uppgifter.
perspektiv och ur kassans vore det rationellare
bestäms i enlighet med vad som gäller när skatte-

granska och bedöma

att inkomst av kapital
pliktig inkomst av kapital fastställs.
föreslår därför att till inkomster
Utredningen

av mer periodisk natur
läggas. Det innebär visser-

inkomsten
av kapital
uppgifkapitalinkomstema
utifrån historiska
bedömningen
en
av
också
aktuella
Detta
beräkningar.
för
ansökningsdagen
och
inte
är
ter
betydelse
från
vad
utredningen tidigare sagt om
ett avsteg
av att bedöma behov utifrån aktuella uppgifter. Men med hänsyn till svårigheterna
ska den skattepliktiga

ligen

och nackdelarna
av en admimed den
fördelarna
utredningen
att
anser
företräde.
ska
ha
lösning
denna
föreslagna beräkningen
är så stora så att
får till följd
Om den enskilde då skulle hävda att en sådan bedömning

att fastställa
nistrativt

framtida

besvärlig

kapitalinkomster

hantering

att han inte kan försörja sig åligger det honom att visa att så är fallet.
behovsbedömning.
Kassan kan därefter göra en individuell
Även
har förrnövisat
att många pensionärer
om undersökningar
genhetstillgångar
är det osäkert hur stora dessa är, bl.a. beroende på
eventuell

pennanentbostads

väl fönnögenhetstillgångar

7 Socialdepartementet

1996

värde7. Vid behovsbedömningen
som skulder

beaktas.

Men

måste så-

inte i något

Pensionärerna och den ekonomiska krisen.

fall
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av den enskildes

fasta eller lösa

I övrigt
är fråga om en perrnanentbostad.
anser
och skulder ska beaktas och beräknas enligt
utredningen
att tillgångar
reglerna i lagen 1997:323
om statlig förmögenhetsskatt.
överväganden
Motsvarande
som ovan är också av betydelse när

egendom

när

det

hur den enskildes

man fastställer
beaktas.

eventuella

fonnögenhetsinnehav

ska

till visst
anser det skäligt att den äldre ska kunna ha rätt
Ett
äldreförsörjningsstöd.
till
påverka
ska
rätten
sparkapital utan att det
Det
trygghet.
betyder mycket för den enskildes
sådant fribelopp
ger
och därmed föreutgiftstoppar
för att klara eventuella
också utrymme
Utrednngen

bygga

behov

gäller

enligt

av att söka socialbidrag.
bestämmelser
motsvarande

försörjningsstöd

till

äldre

innehålla

Men

till

någon

form

från vad som
ska inte lagen om

skillnad

iBTP-lagen

av avtrappningsregler
storlek inom äldreför-

I stället fastställs fribeloppets
på en från början rimlig nivå. Innebörden
av detta är att,
kan
inte äldrefribeloppet,
överstiger
förmögenhetstillgångarna
i de fall
på
fall
tillgodoses
dessa
stöd
kan
i
beviljas. Behovet av
försörjningsstöd
Friannat sätt dvs. genom att ta i anspråk förmögenhetstillgångar.
föreslås för gifta vara 60 000 kronor och för ensamstående
beloppet
kronor
75 000
behovet av en avtrapphar under sitt arbete diskuterat
Utredningen
ningsregel att användas vid bedömningen
av rätt till bidrag när den enför

fribeloppet.

söijningsstödet

högre eller lägre än gränshar en förmögenhet
som är obetydligt
skulle komplicera
till
det
ytterligare
Med
hänsyn
fribeloppet.
för
att
en
inte risförmögenhet
har
enskilde
handläggningen
samt att den
en
som
kerar att bli utan medel för sin försörjning
en sådan
anser utredningen
skilde

regel obehövlig.
blir äldre personer som varit bosatta i
För att klara sin försörjning
tid
och
inte har rätt till pension från hemSverige under en begränsad
Genom att bevilja uppehållslandet beroende av äldreförsörjningsstöd.
tillstånd
att försörja sig och inte låta dem omutan krav på möjligheter
på motsvarande
sätt som skyddsbefattas av socialförsälcringsförmåner
bosatta enligt
Sverige
för
de
i
svenska
hövande kan den
statens ansvar
långt detta
hur
frågan
Men
är
inte ifrågasättas.
mening
utredningens
inte vistas i Sverige. Äldreförsig om den enskilde
ansvar sträcker
har då
till pensionsförmånema
karaktär
i förhållande
sörjningsstödets

betydelse.
ständighet

En pensionslik

förmån

som den enskilde

är villkorad

förväntas

kunna

omav någon individuell
påverka under den för-

8 SOU 1999:52, BTP-utredningen föreslår att hänsyn ska tas till förmögenheter i
de fall den uppgår till 100 000 kr för en ensamstående pensionär och för vardera
av två makar.
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värvsverksamma

delen av sitt liv. Det kan t.ex. ske genom arbetsineller genom att bo i Sverige med de förmåner och skyldigheter
medborgarna
har gentemot
staten. Syftet med äldreförsörjnings-

komster
som
stödet

är däremot att garantera de i Sverige bosatta en försörjning.
I de
den äldre väljer att vistas utomlands
under en viss tid av året, utan
från Sverige, upphör det svenska försörjningsansvaret.
att flytta
En
individuell
behovsbedömning
utifrån
förhållandena
vid ansökningsfall

dagen kan inte bedömas

av en svensk
levnadskostnaderna

fastställa

om att
skränkning

skulle

försäkringskassa
i ett annat

land.

när det är fråga
En sådan in-

betraktas som en inskränkning
av den enskilatt vistas var den vill. Oavsett detta anser utredningen
måste göras. Dessutom anser utredatt en sådan begränsning
ningen att hänsynstagandet
till den enskildes Valfrihet
till
i förhållande
möjligheterna
försörja
sig
i tillräcklig
utsträckning
tillgodosetts
att
des personliga

inom

kunna

frihet

ålderspensionssystemet.

nitära

aspekter

beaktas.

Med

denna bakgrund

måste ändå huma-

En avvägning

inneav olika hänsynstaganden
bär att en utlandsvistelse
på sammanlagt
månader
föreslås
tre
vara tilllåten utan att stödet dras in.
Tremånaderstiden
för utlandsvistelse
tid för
avser en sammanlagd
utlandsvistelse

under en tolvrnånadersperiod.
Tidsberäkningen
från den dag den äldre uppbär äldreförsörjningsstöd.

Äldreförsörjningsstödets

14.5

nivå

ska utgå

och

omfattning
Mitt

förslag:

Skälig

levnadsnivå,

exklusive

bostadskostnader,

ska

alltid

för den som är
anses utgöra lägst 1,22 gånger prisbasbeloppet
ogift och lägst 1,01 gånger prisbasbeloppet
för den som är gift: Behov av försörjningsstöd
för bostadskostnader
ska bestämmas enligt
reglerna

i BTP-lagen

bostadskostnadema

BTP-lagen

ska därför

genom att den sökandes behov av bidrag för
bedöms enligt bestämmelserna
i BTP-lagen.
I
införas

uppbär

äldreförsöijningsstöd

rätt till

SBTP

ningen.

Lagen

vad gäller

Det

finns

ett tillägg som innebär att även de som
blir berättigade
till bostadstillägg.
För

ska äldreförsörjningsstödet

beaktas

vid inkomstberäk-

ska hänvisa
om äldreförsörjningsstöd
beaktande av bostadskostnadema.

till BTP-lagen

flera faktorer
ska
att ta hänsyn till när nivån på äldrestödet
Stödet ska vara möjligt att leva på med en skälig levnadsnivå,
de som beviljas
stödet kommer
oftast att vara beroende av det under

utfonnas.
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stöd i avvaktan på nåår och det är inte fråga om ett ekonomiskt
så som sogon annan åtgärd eller bistånd med krav på rehabilitering
till hur bosyftar till. Dessutom måste man ta ställning
cialtjänstlagen
flera

stadskostnader

ska hanteras

Riksnorrnen

med äldreforsörjningsstödet.

i samband

för socialtjänstlagens

inom

ramen
bilda
sammanhang

bistånd

ekonomiska

för vidare överväganen utgångspunkt
ska kunna erbjuda en skälig levatt äldreförsörjningsstödet
inte vara lägre än denna nivå. Men riksnornadsnivå kan det definitivt
och är avsedd för
bara ett mindre antal vardagsutgifter
men omfattar

kan i detta
den. För

En sådan nivå kan alltså inte erbjuda en
behov av stöd. Men det
för dem med ett flerårigt
och integrationsaspekter
kan heller inte ur rättvisevara högre än gaDet finns därpensionssystemet.
i det reformerade
rantipensionsnivån
för skäl att titta närmare på de förmåner som idag finns för att tillfreds-

tillfälliga
skälig

och stödbehov.

hjälp-

levnadsnivå

ställa ekonomiskt

behov

som de som är avsedda

såväl vad gäller
av försörjning
för en längre tid.

behov

tillfälliga

Levnadskostnader

skälig

Begreppet

tillämpliga

levnadssionärer

återfinns

Den nu
försörj-

bl.a. i socialtjänstlagen.

reglerar nivån för det grundläggande
interna angelägenhet
att
varje kommuns
är i princip
för övriga
skälig levnadsnivå
vilken nivå som ska motsvara
Även lagen om bostadstillägg
till penoch bostadskostnader.
definierad
Nivån är
skälig levnadsnivå.
begreppet
innehåller
riksnormen

ningsstödet.
fastställa

levnadsnivå

Det

som en andel av basbeloppet
nadsposter som avses.

utan

att det anges närmare

vilka

kost-

för ett äldreförsörjningsstöd
är alltså de kostnadskostnader som ska ge
för
de
med tillägg
poster som ingår i riksnormen
under en längre tid. Det gäller möbler, husäldre en skälig levnadsnivå
hemförsäkring,
geråd, hushållsel,
öppen hälso- och sjukvård, läkeme-

Utgångspunkten

och resor.
Utredningen
om boende och avgifter
Betala rätt SOU
betänkande
Bo tryggt
del, tandvård,

glasögon

BOA-utredningen
1999:33

beräknat

har i sitt
äldres lev-

vilket
för att undersöka
ovan nämnda principer
för
avgifter
belopp som den enskilde ska förbehållas
när beräkning
av
bakgrund
ska
denna
sociala tjänster görs. En skälig levnadsnivå
mot
med ett inte obetydligt
utgå från den för varje år fastställda riksnormen
nadskostnader

tillägg

för

människan
niva.

utifrån

de angivna
i ett längre

kostnadsposterna.
tidsperspektiv

På så sätt ska den enskilda
en skälig levnads-

tillförsälcras

Ekonomisk
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knapp om
av detta slag torde ändå bara erbjuda en ganska
ska vara en grundlevnadsnivå.
Men äldreförsörjningsstödet
liv. Oavsett
under de sista åren av människors
försörjning

En nivå
än skälig

läggande

har staten ett ansvar för dem som är bosatta
på
försörjning
här i landet. De bör därför ha rätt till en grundläggande
den är så aven nivå som är anpassad för äldre. Det är också viktigt att
dels med
passad att den är möjlig att leva på ur ett längre tidsperspektiv

tidigare

livsförhållanden

hänsyn

till

ningen
Risken

bidrag

människans

den enskilda

trygghet,

dels

för

och kostnadseffektiv

att handläggsom möjligt.

ska bli så enkel
av förmånen
med en alltför knapp norm är att den äldre tvingas söka socialEn sådan uti en inte avsedd omfattning.
för sin försörjning

veckling

med ett äldreförsörjningsstöd
med en annan form av fönnån.

syftet

motverkar

ersätta Socialbidraget
föreslår
Utredningen
levnadsnivå
fastställas

när

1,22 gånger

till

är att

att den nivå som ska motsvara en skälig
äldre ska
till
försörjningsstöd
till
1,01
för ogifta respektive
prisbasbeloppet

därför

gäller

det

som

rätt

Det är samma nivå som gäller enligt BTP-lagen
lämnas därför att penför rätt till SBTP. Det särskilda bostadstillägget
har beräknat
Socialstyrelsen
sionären ska uppnå en skälig levnadsnivå.
Det har då
för basbeloppet.
grundade på principerna
levnadskostnader
för gifta.

prisbasbelopp

förändstämmer överens med den faktiska
mening
som detta innebär är enligt utredningens
inte av sådan betydelse att ett annat system för penningvärdeförsärnring
art så långt som
bör utfonnas.
I stället bör ett stöd av nu föreslagen
förmåner.
likartade
utformningen
med
möjligt
överensstämma
av

sig att de inte
ringen. De nackdelar
visat

alltid

av detta slag ska
anser också att en nivå och utformning
också ur ett längre tidsförsörjning
äldre människors
kunna tillgodose
för dem med ett sådant
socialbidrag
tillskott
Eventuellt
perspektiv.
av
Utredningen

stöd borde

därför

bara uppkomma

undantagsvis

och tillfálligtvis.

BOA-

förslår också i sitt betänkande att den skäliga levnadsnivån
utredningen
utifrån
bör utformas
förbehållsbelopp
i fonn av ett fastställt
samma
nivåer

Bostadskostnader
Till

kostnaderna

för de nödvändiga

vardagsutgiftema

kommer

bostads-

så att den enskilde kan betala för en
kostnaderna.
Dessa ska utformas
dels att formerna för beräkbostad med skälig standard. Det förutsätter
bestäms, dels att en
i olika boendefonner
ningen av bostadskostnadema
innehålSocialtjänstlagen
fastställs.
bostadskostnad
högsta accepterad

9 SOU 1999:33.

Socialtjänst delA
13 19-1630
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ler inga bestämmelser

I försom närmare reglerar dessa förhållanden.
utgångspunkten
för att bedöma bostadskostnadema
att
när behov av socialbidrag
prövas är vad en låginkomsttagare
på orten
kan kosta på sig. För dem som uppbär pension har förutsättningarna
reglerats i BTP-lagen.
Tillämpningsföreskrifter
har utarbetats av Riksförsäkiingsverket
för att vägleda och skapa enhetlighet över landet.
arbetena

uttalas

Det finns

olika

alternativ

bostadskostnadema.

för att ge den enskilde ekonomiskt
stöd till
skulle t.ex. kunna inklu-

Äldreförsörjningsstödet

dera en kostnadspost
som motsvarar
bostadskostnad.
Alternativt

godtagbar

våer kunna

bestämd
en för landet generellt
skulle flera olika godtagbara ni-

fastställas

för att beakta regionala
skillnader.
Men oavsett
skulle
och
vilken
godtas
till grund
princip
ligger
som
som
för denna skulle bostadskostnadema
i varje enskilt fall bestämmas utifrån olika former
för boendet såsom hyreslägenhet,
småhus etc. Att
vilken

nivå

utforma

andra bestämmelser
för nu aktuella äldre än vad som gäller för
dem som är pensionsberättigade
enligt BTP-lagen
förefaller
inte konstruktivt.
Tvärtom
är det en fördel när ett nytt system som äldreförsörjningsstödet
införs om det så långt möjligt
kan hämta grunddrag
och
för olika beräkningar
principer
från redan existerande
fönnånssystem.
Det underlättar

hanteringen och administrationen
av stödet. Detta i sin
behandlas på likvärdiga
tur borgar för att människor
sätt. Utredningen
föreslår
därför
bostadskostnadema
för
olika
former
att
av boende
bestäms enligt samma principer som grundar rätt till BTP och SBTP.
Behovet
stöd till bostadskostnadema
behöver därav ekonomiskt
med inte regleras särskilt som en del av stödet enligt äldreförsörjningslagen. Däremot måste det lagregleras. Detta kan ske genom ett tillägg
till första paragrafen i BTP-lagen som innebär att de
som är berättigade
till äldreförsörjningsstöd
även ska ha rätt till bostadstillägg
till pensionärer. I konsekvens
med detta kommer även nu ifrågavarande
äldre få
rätt

till

SBTP

i de fall

skilda

bostadstilläggets
ningsstödets
utformning

bostadskostnadema

är särskilt

syfte och även grundprincipen

höga. Det

sär-

för äldreförsörj-

och äldre inte ska vara
är
att pensionärer
Även
för sin försörjning.
av socialbidrag
om behov av ekonomiskt
stöd till bostadskostnader
alltså inte regleras i lagen om försörjningsstöd
till äldre ska den, enligt utredningens
mening, ändå för
tydlighets
skull innehålla en hänvisning till BTP-lagen.
beroende

Storleken

av det bostadstillägg
som ges är beroende av den årsinfastställs
enligt
BTP-lagen.
Enligt de principer
som
som gäller
idag för inkomstberäkningen
ska äldreförsörjningsstödet
inte räknas
vid bedömningen
som en inkomst
av rätt till BTP. Vid SBTP-beräkningen ska stödet däremot beaktas på samma sätt som grundpensionen.
I jämförelse
med vad som gäller idag kommer dessa förslag inte att
komst

innebära

några större

förändringar

för försäkringskassoma

eftersom

de

Ekonomisk
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för dem som har en
om bostadstillägg
Så kan också
bostadstillägg.
och därmed rätt till
försörjning
otillräcklig
eller
ålderspension
andelsberäknad
vara fallet för personer som har en
enligt någon annan grund i l § BTP-lagen.
rätt till bostadsstöd

redan

ansökningar

handlägger

i lagen

med den samordning

att
som även kommer
vad
gäller
sker
som

förslag. Men
och rätt till BTP
till äldreförsörjningsstöd
rätt
om
merarbetet till följd av ändrade regler att minska.

detta

påverka
förslaget
kommer

Äldreförsörjningsstödets

14.6

Mitt

ändringar

föreslår

BTP-utredningen

Äldreförsörjningsstödet

förslag:

och de allmänna

säkringsverket

och SBTP

administration

ska administreras

av Riksför-

försäkringskassorna.

att bli beroende av om förutsättningför ärendeBestämmelser
uppfyllda.
är
arna för någon annan
formella
det
för
och andra frågor
beslut och överklagande
hantering,
i överensstämförfarande
när rätten till stödet prövas, ska utformas
Många
förmåner.
likartade
för
gäller
dag
i
regler
med
de
melse
som
till
ställningstaganden
med
aktuellt
bli
också
det
att
gånger kommer
Rikspensionsbestämmelser.
och EG-rättsliga
utländska
komplicerade
gör redan idag sådana beoch försäkringskassoma
försäkringsverket

Ett äldreförsörjningsstöd

kommer

förmån

dömningar.
i AFL. I den
regleras huvudsakligen
Socialförsäkringsfönnânema
speciella
förmåns
till
med
hänsyn
det varit nödvändigt,
utsträckning
en
grundläggsärreglerats. Denna
har Vissa handläggningsregler
karaktär,
och pågående
olika avslutade
lagändringar,
har
ande princip

processuella
systemet

genom
att förändras. Bland
regler avseende hanteringen

kommit

utredningar

reglerats

har regeringen

i LIP och LGP.

funnit

och
annat har handläggningsreformerade
pensionsdet
av
och andra
Genom dessa förändringar
nödvänav de processuella reglerna

en översyn
ska vara att
för en sådan översyn anger att inriktningen
för
bestämmelser
tillskapa
i största möjliga utsträckning
gemensamma
omfattbeakta den närmare
ska utredningen
Vidare
olika fönnåner.
i 20 kap. 10 § AFL. Även inom Justitiening av omprövningsinstitutet
pågår en översyn av processuella regler med förslag till
departementet
.
ett utökat omprövningsförfarande

dig. Direktiven

1° Dir. 1998:73.
Ds
1998:42.
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denna bakgrund

Mot

är det enligt

ett äldreförsörjningsstöd
försäkringskassoma.

finansierat

14.6.1

och beslut

Mitt

Ansökan

Rätt till

förslag:

försäkringskassan.

m.fl.

utredningens

mening

av staten administreras

naturligt

att
och

av RFV

äldreförsörjningsstöd

om

äldreförsörjningsstöd

Kassan

SOU 1999:97

prövas

fattar också beslut

efter ansökan

i ärendet.

Ansökan

av
ska

och egenhändigt
undertecknad
vara skriftlig
av sökande och, om han
är gift, hans maka samt innehålla
i
att uppgifterna
en förklaring
ansökan är lämnade på heder och samvete. Ansökningen
ska lämnas

personligen

till

Äldreförsörjningsstöd

försäkringskassan.

jas för högst tolv

sammanhängande

månader.

kan bevil-

För tid därefter

krävs

ny ansökan.

Äldreforsörjningsstöd
ningsstöd
lämnas

kan aldrig beviljas
för behov av försörjföre
uppstått
65-årsdagen.
För
tid därefter kan stöd
som
för högst en månad retroaktivt
om det finns särskilda skäl för

detta.

Bosättningslcravet

för rätt till försörjningsstöd
innebär
ställer för inskrivning
i den allmänna

att de bestämförsäkringskassom AFL
for äldreförsörjningsstödet.
Det är alltså en uppsan även ska tillämpas
gift för den allmänna försäkringskassan
bedöma
att
om den enskilde är
bosatt i Sverige och ska vara inskriven hos kassan. I l kap. 3-5 §§ AFL
finns bestämmelser
om bosättning som innebär att till grund för försäkmelser

ring

och därmed

medborgare,

rätt till

krav

förmåner

gäller,

på bosättning

i riket.

för dem som inte är svenska
Riksförsäkringsverket

Enligt

ska en person som kommer till Sverige anses bosatt här i landet om han
har för avsikt att vistas här stadigvarande
3 § andra stycket Riksförsäkringsverkets
föreskrifter,
RFFS 1985: 16. En utländsk medborgare
som
behöver

uppehållstillstånd

försäkringskassan
Inskrivningen
tidigast

från

andra stycket

enligt

utlänningslagen

när han beviljats

permanent
sker då från den dag uppehållstillståndet

och med tredje
RFFS

Bedömningen
skildes

först

personliga

månaden

före

kan

skrivas

in hos

uppehållstillstånd.
börjar

gälla men
in 5 §

den då han skrevs

1985:16.

kommer

självfallet

förhållanden.

på grundval av den enfall bör det vara en uppsådana uppgifter
att försäkringskasatt avgöras

I tveksamma

för den enskilde att presentera
har
fog för antagande om vistelsens längd.
san
En försäkrad som lämnar Sverige ska fortfarande
anses bosatt i Sverige om utlandsvistelsen
är tänkt att vara längst ett år 1 kap. 3 § AFL.

gift
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Ekonomisk

I detta fall ska motsvarande
som vid ankomsten
För medborgare

till

mfl.
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bedömning

av den enskildes

avsikter

göras

Sverige.

inom

särskilda

EU gäller

för rätt till

regler

inskriv-

ning i kassan som grundas på förordningen
nr 1408/71.
Socialförsäkringens
föreslår
i prop 1998/991119,
Regeringen
perinte ska ha dagens ansonkrcts att rätten till socialförsäkringsförrnåner
i kassan. I stället ska berättigandet
till kravet på inskrivning
knytning
typ av förmån det är fråga om. För de så kallade boavgörande.
förrnånema
sättningsbaserade
är den faktiska besättningen
uppehållstillstånd
För en utlänning
som kan ligga till
som behöver
grund för folkbokföring
är kravet i princip detsamma som tidigare, dvs.

utgå från vilken

En person med
tillbosättningsbasekan också anses ha rätt
uppehållstillstånd
tillfälligt
rade förmåner om han anses bosatt här, dvs. om det kan antas att vistelsen här kan komma att pågå längre tid än ett år.

krav

på beviljat

uppehållstillstånd

Äldreförsörjningsstödet

förmån.

för rätt till

ansökan. Med hänsyn
en individuell
bosatt
i Sverige ska ansötill att stödet förutsätter
är
att den berättigade
Kravet gäller båda
lämnas in till försäkringskassan.
kan personligen
makarna i de fall båda ansöker. Dessa krav ska gälla vid varje ansökkräver

ningstillfälle.
betalas

Förmånen

tidigast

år. Det ska inte vara möjligt
gäller
bestämmelser

ut från den månad den sökande fyller 65
att betala ut stöd för tid innan dess. Mot-

En annan ordning
Även
om det
grundtill
den
funnits
behov
bidrag
dagen
före månaden för 65-års
av
bestämenligt
så ska det behovet tillgodoses
läggande försörjningen
förslag Lagen om
melserna i socialtjänstlagen
eller enligt utredningens
svarande

för garantipensionen.

när det gäller

äldreförsörjningsstödet

socialbidrag.

Även

ningsstödet

i de fall

inte lämnas

det föreligger.

kan inte motiveras.

den sökande

I sådana undantagssituationer

om inte särskilda skäl för
ska stöd kunna lämnas för

högst en månad tillbaka i tiden.
mellan socialtjänstlagens
Gränsdragningen

äldreförsörjningsstödet
alltså
efter

göras utifrån
65 årsdagen.

heter eftersom

som grund
den tidpunkten

beslutsfattaren

bestämmelser

för rätt till
då behovet

En sådan gränsdragning

65 år ska äldreförsörj-

fyllt

för tid före ansökan

ekonomiskt

uppstod,

respektive
bistånd

dvs. före

inte leda till

borde

ska
eller

svårig-

redan idag har att bedöma
det kan hänföras. För
tidsperiod

i socialtjänsten

när ett behov uppstått och till vilken
kommer socialtjänsten
dem som söker socialbidrag

att få göra likartade
Vid såinförts.
bedömningar
även efter det att äldreförsörjningsstöd
försörjning
ska den enskildes grundläggande
dana bedömningar
anses
genom äldreförsörjningsstödet
speciella behovssituationer
förbehållet

tryggad

grundläggande

försörjning.

och rätt

till

dvs. sådana

socialbidrag
som inte gäller

vara
en
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ska vara

skriftlig

mfl.

och uppgifterna

Ansökningshandlingama
samvete.
skyldig att uppge alla de inkomster

bör

SOU 1999:97

lämnas

utformas

så att

och ersättningar

på heder

och

sökande

blir

som han eller hon
eller kommer från

är berättigad till oavsett om de är beviljade
i Sverige
ett annat land. Även sådana ersättningar
som sökande anser sig ha rätt
till men av någon anledning inte får bör
anges. Vidare ska samtliga tillgångar och skulder anges. Försäkringskassan
bör upplysa om att den i
sin utredning
förbehåller
sig rätten att närmare utreda om någon pensionsliknande
förmån kan erhållas från ett tidigare hemland.

Ansökningsblankettema

bör utformas

för både prövning

av rätten till
bostadstillägg.
Uppgifterna
är
också klart framgå att förmånen
och att utlandsvistelser
Ett försörjningsstöd

så att de kan ligga

till

grund

äldreförsörjningsstödet
i allt

väsentligt

bara lämnas

kan begränsa

och rätten till
desamma.
Det bör

vid bosättning

i Sverige

stödet.

samt bosättning
som förutsätter behovsprövning
försäkringskassans
krav på en ratiomen även ska tillgodose
nell och ekonomisk
hantering innebär att man måste göra en avvägning
mellan den enskildes
rättssäkerhetskrav
och kassans rationalitetslcrav.
På grundval
i ansökan och efter utredning
av sökandens uppgifter
av
ärendet fattar kassan beslut om rätt till försörjningsstöd.
Därefter kommer stödet att betalas ut till den enskilde utan förnyad prövning
om inte
den enskildes
anmälningsskyldighet
eller kassan på grundval
av t.ex.
förändringar
i pensionsutbetalningar
finner skäl att ompröva eller ändra
i Sverige

beslutet.
nackdel.
komma

ning

Men en sådan omprövning
kan inte ske till den enskildes
Om inte någon sådan omständighet
finns skulle stödet kunna
att betalas ut under lång tid utan att en aktuell behovsbedöm-

görs.

Men

detta

strider mot principerna
för ett behovsprövat
bianser därför att det ska krävas en förnyad prövning
minst en gång om året. En sådan prövning är inte
enligt
en omprövning
nuvarande
regler i AFL utan en prövning
som motiveras
av försörjningsstödets
speciella karaktär. Prövningen
förutsätter
att den enskilde

drag. Utredningen

gör en ny ansökan eller åtminstone
konñnnerar
eller justerar
som kassan tidigare lagt till grund för sitt beslut.

de upp-

14.6.2

stöd

gifter

Mitt

Kontroll
förslag:

av

ansökan

och

utbetalning

av

I lagen införs en möjlighet
från
att hämta in uppgifter
och andra penningförvaltande
inrättningar
som rör en nanmgiven person om förhållanden
som har betydelse för tillämpningen
och enav lagen. Äldreförsörjningsstödet ska utbetalas månadsvis
dast i Sverige. Om det föreligger
synnerliga skäl får på begäran av
banker

ut till en lämplig
att det är bäst för den enskilde.

stödet

socialnämnden
nämnden
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därför

betalas

ska gälla

handläggningsregler

Förvaltningslagens

om äldreförsörjningsstöd.
iaktta serviceskyldigheten
reda förutsättningarna

person

eller

för samtliga

mfl.

social-

ärenden

ska
bl.a. att försäkringskassan
den sökande och är skyldig att uti ansöför stöd med beaktande
av uppgifterna
Det

innebär

gentemot

kan.
För att pröva ansökan är kassan beroende av uppgifter dels från den
dels dem som kassan själv förfogar över. De flesta av dem
kan förväntas ha kvalifiaktuella för äldreförsörjningsstöd
bli
som kan
Det innekvotdelsberäknad
ålderspension.
cerat sig för åtminstone
en
nödvändiga
bär att kassan förfogar
över de för pensionsprövningen
sökande,

till andra socialförsäkkan även vara berättigad
kan
påverka
rätten till försörjålderspension,
ringsförmåner
än
som
kan också finnas
det
ningsstöd och som kassan har uppgifter om. Men
behöver när den prövar ansökan
andra uppgifter
som försäkringskassan

uppgifterna.

Sökande

om äldreförsörjningsstöd.
föreslår
Utredningen

att samma bestämmelse
som finns för
Banäldreförsörjningsstöd.
i
lagen
handläggningen
om
av BTP
begäska
på
inrättningar
ker, sparbanker och andra penningförvaltande
namngiven
uppgifter
lämna
kunna
person, vilka har betyom en
ran
lagen.
delse vid tillämpningen
av
därför
införs

I likhet

gelmässigt
att begränsa
utredningen

med

garantipensionen

utbetalas
rätten

månadsvis.
till

stöd vid

föreslås

äldreförsörjningsstödet

resamma skäl som anförts ovan för
14.43
utlandsvistelse
avsnitt
anser

Av

ska betalas ut till dem som
ska gälla.
betalningsrutinema
vistas utomlands.
åtgärder
de
vidta
eget ansvar att
som
Det får anses vara mottagarens
utomlands.
behövs för att stödet ska bli åtkomligt
bör
och bostadstillägg
Utbetalningama
av äldreförsörjningsstöd
båda
från
utgå
systemen
sannolikt
kommer
eftersom
stöd
att
samordnas
att äldreförsörjningstöd

inte

De för kassan normala

samtidigt.
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14.6.3

vissa äldre invandrare

Anmälningsskyldighet
ändrade

Mitt

förslag:

Mottagaren

anmäla

ten till

stöd. Motsvarande

förhållanden

i AF L införs

Den

som uppbär
försäkringskassan

tydelse

för

och

SOU 1999:97

återbetalning

vid

förhållanden

kassan

som finns

mfl.

ska till försäkringsav försörjningsstödet
påverkar
förutsättningarna
för rätsom

bestämmelse
om återbetalningsskyldighet
i lagen om försörjningsstöd
till äldre.

äldreförsörjningsstöd
anmäla

förmånens

ska åläggas

skyldighet
att till
som har avgörande beAnmälningsskyldigheten
ska gälla

sådana förhållanden

beviljande.

förändförutsättningar
om mottagaren
av stödet flyttar, de ekonomiska
han
eller
hon
ingår
eller
äktenskap
upplöser
sitt
äktenskap eller
ras,
kommer att vistas utomlands
under längre tid än tre månader. Liksom i
bör även en god man eller myndighet
BTP-lagen
som uppbär stödet
istället
Även

för

den stödberättigade
omfattas
av anmälningsskyldigheten.
kassan
har
till
tillgång
uppgifter
om
som avser svenska förhållanden har de inte uppgifter
som avser utländska pensioner eller tjänstepensioner.
Endast den berättigade
har tillgång till dessa uppgifter.
Men
med

en skyldighet
av uppgifter

för den stödberättigade

att genast anmäla förändhar
betydelse
för
att bedöma rätten till stöd
som
ökar förutsättningarna
för försäkringskassan
att besluta om ett korrekt
stödbelopp.

ringar

När det gäller

socialförsäkringsfönnåner

ler Socialbidraget

har det uttryckligen

dighet

föreligger

i vissa

fall

20

och numera även vad gälatt återbetalningsskyl-

reglerats

kap 4 § AFL

respektive
33 a § SoL.
eller som underlåtit
att lämna
som lämnat felaktiga uppgifter
vissa uppgifter
ska vara skyldig att återbetala det belopp som han felaktigt uppburit.
Detsamma
gäller om försäkringskassan
förorsakat
den

En enskild

felaktiga

utbetalningen

det. Genom

reglerna

dighet

vid

lämnar

riktiga

Kassan

ändrade

men den enskilde insett det eller borde ha insett
och anmälningsskylom återbetalningsskyldighet
förhållanden

uppgifter

bör ha möjlighet

skyldigheten
säkringskassan

ökar

möjligheterna

att den sökande

i sin ansökan.
att helt eller

delvis

efterge återbetalnings-

bör förom det finns anledning till det. Vid prövningen
överväga om det belopp som ska återbetalas kan avräk-

Eftersom det är fråga om ett grundläggande
nas vid senare utbetalning.
försörjningsstöd
kan inte avräkning
komma ifråga om det innebär ett
den enskilde blir ur stånd att klara sin försörjning.
bedömer
Utredningen
att någon tidsgräns för rätten för kassan att
återkräva
utbetalt
oriktigt
stöd inte behövs. I sammanhanget
måste
också nämnas att i de fall den enskilde obehörigen
stöd
med
uppbär

trygghet för vissa äldre invandrare

Ekonomisk

SOU 1999:97

misstänkte

uppburet

av obehörigen

betalning

och

Omprövning

14.6.4

ning,

ändring

överklagande

och

stöd

överklagande

bestämmelser

Motsvarande

förslag:

Mitt

att väcka åtal mot den
yrka återoch samtidigt

är det möjligt
bestämmelser

av falska uppgifter
enligt brottsbalkens

angivande

m.fl.

ska

m.m.

som i AFL om omprövinföras
i äldreförsörjnings-

stödslagen.
Bestämmelser

ringskassas

ändring
om omprövning,
beslut finns i 20 kap 10-13

av en försäkNär det gäller regle-

och överklagande
AFL.

a
och garantipensionen
ålderspensionen
inkomstgrundade
den
av
bestämmelser
i LIP med delvis annan innebörd.
finns motsvarande
Även om förutsättningarna
för bedömningen
av rätten till äldreförsörjålderspensionen
fastställda
den
beroende
ningsstöd i stora delar är
av
inte finns skäl
närvarande
för
att det
och dess regler anser utredningen

ringen

som
andra regler än de i AF L. Resultatet av de utredningar
att tillämpa
är det
pågår inom området får närmare utvisa vilket som i framtiden
förfarandet
när det gäller äldreförsörjningsstödet.
mest ändamålsenliga

Övrigabestämmelser

14.6.5

förslag:

Mitt

ska äga motsvarande
enligt denna lag: samman-

i AFL

bestämmelser

Följande

på äldreförsörjningsstödet
tillsyn 18 kap. 46 och 47 §§, pro17 kap.l
förmåner,
av
indragning eller nedsättning av ersättbeslut, 20 kap. 2 a
visoriskt
ning, 20 kap. 3 § tredje stycket, preskription
av bidrag, 20 kap. 5
20 kap 6
och om överlåtelse
förbud mot utmätning
av ersättning,

tillämpningen
träffande

20 kap 8 § fjärde

utredningsåtgärder,
för statliga

och kommunala

stycket

myndigheter,

och uppgiftsskyldighet

arbetsgivare

mil.,

20 kap.

9

Äldreförsörjningsstödets
möjligt

samordnas

dan i dag tillämpar
det

funnits

någon

handläggning

med de bestämmelser

enligt

AFL

anledning

ska i så stor utsträckning
som försäkringskassoma

som

reEndast i de fall
och andra författningar.
för
att särskilt reglera förutsättningarna

i avsnittet här
kommenterats
stödets handför
nödvändiga
som är
ovan. De övriga bestämmelser
till relehänvisning
med
i en bestämmelse
kan sammanfattas
läggning

äldreförsörjningsstödet

har så skett vilket
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vanta lagrurn i AFL. Även med de nackdelar som det medför att i lagen
endast hänvisa till annan lagstiftnings
bestämmelser
i vissa frågor har
utredningen
gjort så för att markera tydligheten
av att samma regler
gäller. Nedan redogörs för de aktuella hänvisningama.
I vissa

fall

stöd varefter

betalas

kan försäkringskassan

lämna

äldreförsörjnings-

det framkommer

att samma person hade rätt till en annan
AF L för samma tid vilken kommer att betalas ut retroakMinskning
ska då ske av den retroaktiva förmånen på så sätt att

förmån
tivt.

enligt

den enskilde

förelegat

inte får mer än han eller hon skulle
17 kap. l § AFL.

fått om båda besluten

samtidigt

Riksförsäkringsverkets
kassomas

tillämpning

Vid handläggning
säkringskassan utreda

tillsynsansvar

ska även omfatta

av äldreförsörjningsstödlagen.
och prövning
av den enskildes

försäkrings-

ansökan

ska för-

på något annat sätt.
om behovet kan tillgodoses
En sådan utredning kan t.ex på grund av eventuell rätt till utländsk
pension, komma bli tidskrävande.
I ett sådant fall, men även i andra situationer,
kan behovet
av stöd vara så angeläget att försäkringskassan
måste

fatta

beslut om rätt till stöd på grundval
ett provisoriskt
av söuppgifter.
bör därför ske till 20 kap. 2 a § i AFL
Hänvisning
för kassan att fatta sådant beslut.
som reglerar möjligheterna
Genom kravet på att i ansökan ange alla relevanta omständigheter
kompletterat
med anmälningsskyldighet
för den berättigade vid ändrade
kandens

förhållanden

uppgifter.

förutsätts
får del av alla relevanta
att försäkringskassan
Även sedan beslut
om stöd fattats kan det på grundval av den

information

som kassan normalt har tillgång till uppstå behov av ytterinformation
har tillgång till. Försom enbart den stödberättigade
säkringskassan
ska därför ha möjlighet
hos den
att göra en förfrågan
enskilde och om denne underlåtar att lämna de efterfrågade uppgifterna

ligare

har kassan möjlighet

att sätta ned eller dra in stödet om det anses moti-

verat.

Försäkringskassan
gära uppgifter

har även möjlighet

från statliga

och kommunala

enligt

Motsvarande
vare och försälcringsinrättningar
gälla enligt lagen om äldreförsörjningsstöd.

Slutligen

ska under övriga

bestämmelser

ser i AFL som gäller preskription
och om överlåtelse
av ersättning
om äldreförsörjningsstödet.

20 kap. 9 § AF L att be-

myndigheter

samt arbetsgibestämmelse
ska även

hänvisas

till de bestämmel-

av bidrag och förbud mot utmätning
äga motsvarande
tillämpning
ifråga

trygghet för vissa äldre invandrare
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och

Ikraftträdandefrågor

14.6.6

mfl.

verkställighetsföreskrifter
bör träda i kraft den 1
om äldreförsörjningsstöd
fråga
i
första
gången
oktober 2000 och tillämpas
om rätt till äldreRiksförförsörjningsstöd
som avser tid efter den 31 december 2000.
avseende anfår meddela verkställighetsföreskrifter
säkringsverket

Mitt

förslag:

Lagen

2001

l januari

Den

av stödet.

och utbetalning

sölmingsförfarandet

kommer

garantipensionssystemet
att träda i kraft.
bestämmelserna
förslaget,
även
om

avses, enligt

samma tidpunkt
ändträda i kraft. De föreslagna
garantipensionen
den övergångsvisa
och tillämringarna i BTP-lagen
avses träda i kraft den l oktober 2000
Utred2000.
december
den
tid
efter
31
beslut
fråga
i
som avser
om
pas
till
föransluter
ikraftträdandebestämmelser
ningens förslag vad gäller
anledfinner
ingen
lagt fram. Utredningen
slaget som BTP-utredningen
ning att föreslå någon annan tid utan anser att förslaget
om stöd till
BTP-lagen
enligt
prövning
vissa äldre som i många fall förutsätter
en
På
detta
ikraftträdandefrågor.
sätt undergäller
vad
måste samordnas
och
kassoma
på
även anpasshandläggningen
lättas den administrativa

Vid

ningen
melser
med

När det gäller Övergångsbestämdet nya pensionssystemet.
i samband
bidragsperiod
förlängd
BTP-utredningen
en
övergångstill
förslag
lämnar
inget
Utredningen
ikraftträdandet.
till

föreslår

eftersom
när det gäller lagen om äldreförsörjningsstöd
tidsgäller
förslag vad
sig från BTP-utredningens
skiljer
bör
Samordning
för äldreförsörjningsstödet,
se avsnitt l3.6.l.

bestämmelser

förslaget
perioden
dock

ske av de båda systemen

vad gäller

såväl ikraftträdandebestäm-

som Övergångsbestämmelser.
När det gäller ansökningsförfarandet

melser

försörjningsstödet
1998:562
meddela

med

för och utbetalningen
av äldreFörordningen
behövs det verkställighetsföreslcrifter.
att
för Riksförsäkringsverket
vissa bemyndiganden

föreskrifter

Riksförsäkringsverkets
seende.

föreslås

därför

befogenhet

kompletteras
att meddela

med bestämmelse
föreskrifter

om
i detta hän-
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Sekretess

Mitt

firslagz7

kap 7 § sekretesslagen

den utryckligen

omfattar

1980:

100

även ärenden enligt

kompletteras

så att

lagen om äldreförsörj-

ningsstöd.

Vid

biståndsprövning

för sekretess

gäller

enligt

skaderekvisit

ett omvänt

7 kap 4 § sekretesslagen

dvs. presumtion

1980:100.

Sekretess för
ärenden gäller enligt 7 kap 7 § sekav försäkringskassans
retesslagen men där är presumtionen
för offentlighet.
Med nuvarande
sekretessbestämmelser
innebär det att sekretesskyddet
i ärenden om
ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen
blir starkare än den likar-

huvudparten

tade handläggningen

på försäkringskassan

gällande äldreförsörjningsemellertid
behovet
i ärenatt
anser
av sekretesskydd
den om äldreförsörjningsstöd
kan likställas
med behovet av sekretess i
pensionsärenden.
Därmed behöver endast i 7 kap 7 § sekretesslagen
stöd. Utredningen

kompletteras

med tillägget
att bestämmelsen
lagen om äldreförsörjningsstöd.

enligt

14.6.8
Mitt

ärenden

Kommunalskattelagen
förslag:

kompletteras

Anvisningama
vilket

Socialbidraget
tepliktiga

till

19 §kommunalskattelagen

att äldreförsörjningsstödet

1928:370

inte är en skatte-

liksom

bostadstillägget
till pensionärer
är icke skatDetta ska gälla även för äldreförsörjningsstödet.

inkomster.

14. 7

Min

innebär

inkomst.

pliktig

Ekonomiska
bedömning:

rande

inom

kronor.

konsekvenser

Kostnaderna

något

På längre
kostnader

gångsläget

hade kommunerna

kronor

på kort

av de närmaste
sikt, ytterligare

ytterligare
joner

omfattar

även

på mellan

för den aktuella

nor bör kunna finansieras
och ytterligare
munerna

sikt, exempelvis

åren beräknas
ett,

till

decennium

räknar

40 och 200 miljoner

kostnader

motsvarande

personkretsen.
minskat

genom
100 miljoner

Drygt
riktat

genom

vid ett infö700 miljoner

jag

med

kronor.
I utdrygt 500 mil-

400 miljoner

kro-

statsbidrag

till

minskade

generella

kom-

Ekonomisk
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statsbidrag.

Den

finansieras

genom

trygghet för vissa äldre invandrare

kronor
på 200 miljoner
utgiftsområde
anslag
inom
av

kostnaden

resterande

omfördelning

mfl.

kan

Kostnader

14.7.1

har
om äldreförsörjningsstödet
av förslaget
perspektiv.
långsiktigt
kortsiktigt
analyserats såväl ur ett
som ur ett
analysen har vi helt enkelt beräknat kostnader på
För den kortsiktiga
att äldereförsörji den tänkta situationen
och hushållsnivå
individ-

Kostnadskonsekvensema

för staten i form av ökade
också skulle söka
berättigade
alla
kostnader med antagandet att
som är
bedömningar
De långsiktiga
äldreförsörjningsstöd.
som har gjorts,
för 1998 och demografiska
från beräkningarna
bygger på resultaten

ningssystemet

hade införts

1998. Effekterna

prognoser.

sikt

Kort

sikt har en s.k. mikrosimuleringsmodell
anindividpå
beräkningarna
att göra
vänts. Därmed har det varit möjligt
är att antalet personer
En svaghet med beräkningarna
och hushållsnivå.
urval
statistiska
det
få
i
är
som har använts.
som berörs av systemet
osäkra.
resultaten
är
Detta faktum medför att
1998 har således bevid ett införande
De statliga bruttokostnaderna
kronor. Det året gick drygt 500 miljoräknats till knappt 700 miljoner

För beräkningarna

på kort

ner kronor betalades ut drygt
aktuella personkretsen.
Eftersom
lämpas

det är rimligt

bör de minskade

500 miljoner

kronor

till

individer

i den

tillatt den gällande finansieringsprincipen
i
växlas
kronor
kostnaderna
på 500 miljoner

av minskade statsbidrag till kommunerna.
återstår det en nettokostnadsökning
Därmed

form

miljoner

för

staten

på ca 200

kronor.

bedömningen
att på lång sikt, när systemet
gör utredningen
på 7 miladministationskostnader
är väl etablerat, har försäkringskassa
på
för administrationen
joner per år. Allt talar för att kostnaderna
gånger
kanske
två
tre
sig
kan
högre. Det
röra
kortsiktigt
är betydligt
om
Nedan

högre kostnader.

12Underlaget

för beräkningarna

redovisas i bilaga
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Lång sikt
För att få en uppfattning om vilka de ekonomiska
effekterna
är på lång
sikt, har vi med olika scenarios gjort bedömningar
av vad äldreförsörjjningsstödet skulle kosta år 2010. De scenarios
som har gjorts bygger på
en demografisk
prognos från SCB.
Resultaten
är att utöver kostnaden
på 700
av dessa beräkningar
miljoner vid ett tänkt införande år 1998, så ökar kostnaderna ytterligare
någonstans mellan 40 och 200 miljoner
kronor beroende på vilka antagandet som gjorts om utvecklingen
och de dispoav sysselsättningen
nibla inkomsterna
för de personer som kan komma att beröras
av äldreförsörjningsstödet
år 2010.

14.7.2

Finansiering

Eftersom

förslaget

detta beräknats

innebär

innebära

förslaget

av

minskade

uppgifter

sänkta kostnader

för kommunerna

med 500 miljoner

och att
kronor, bör

reglering
mellan
stat och kommuner
en ekonomisk
göras på motsvarande belopp. Regleringen
bör kunna ske genom en minskning
av
såväl ett riktat statsbidrag som minskning
av det generella statsbidraget.
Inom

utgiftsornråde
finns

mottagande",

vid

flykting-

som avser ersättning till kommuoch handikappade.
Om utredningens
förslag om äldreinförs bör en stor del av denna ersättning kunna tas

för äldre

nerna

8 anslag B4 "Kommunersättning

det en utgiftspost

försörjningsstöd
bort.

I budgetpropositionen

bedömningen

för verksamhetsåret

att ersättningarna

skulle

1999 gjorde

bli 485 miljoner

regeringen

lcronor.

Enligt
gjorts
Integrationsverket
går
85
ungefär
som
av
procent
till socialbidrag
till personer över 60 år. Det innebär att
av ersättningen
anslaget borde kunna minskas med drygt 400 miljoner lcronor.
Ytterligare
100 miljoner
kronor bör kunna finansieras
genom minskade generella statsbidrag till kommunerna.
e
Nedan lämnar utredningen
förslag till finansiering av det resterande
beloppet på 200 miljoner kronor.

bedömningar

Anslaget
inom

Bl

"Stimulansbidrag

utgiftsområde

år 2001.
använder

ningens

9 beräknas

Utredningen

föreslår

200

kronor

förslag.

miljoner

och

till

åtgärder

sammanlagt

inom

äldrepolitiken

250 miljoner

kronor

för

att man från år 2002 och framöver
av anslaget för finansiering
av utred-
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Enligt

-

till

direktiven

ningen
till

kommittédirektiv

Generella

15

och särskilda

kommittéer

samtliga

som regeringen

kommittédirektiv

de generella

beakta

1997:109

dir.

Socialtjänstutredningen
utredare

att redovisa
gande arbetet

dir.

hur de olika

överväganden

utredningens

för brottsligheten

dir.

1994: 124

och

och det brottsförebyg-

generella

direktiven

har beaktats

i

och förslag.

Direktivom

15.1

1992:50,

1996:49.

redovisas

I detta kapitel

utfärdat

om

åtaganden dir. 1994:23,
att pröva offentliga
dir.
konsekvenser
att redovisa regionalpolitiska
konsekvenser
jämställdhetspolitiska
redovisa
att
konsekvenser

ska utred-

att

pröva

offentliga

åtaganden
Bakgrunden
1994:23

åtaganden dir
offentliga
direktiven
om att pröva
i
med stora underskott
utvecklingen,
i den ekonomiska
också
i
1990-talet,
hälften
under
första
finansema
men
av

till

finns

de offentliga

verksamheten.
av den offentliga
förutsättningslöst
pröva om det
ska enligt direktiven
Utredningen
åtagandet, som jag är satt att utreda, bör vara en offentlig
offentliga
angelägenhet. Om så bedöms vara fallet ska lämplig nivå, t.ex. stat eller
ska en analys göras av
kommun,
anges. Om det är ett statligt åtagande
för att uppnå målen för det offentliga
vilka styrmedel som bör tillämpas
nyttigheter kan prövningen
kollektiva
genuint
det
gäller
åtagandet. När
eller slopas helt.
översiktligt
åtagandet göras
av det offentliga
ska också analysera de resultat som
eller utredning
Varje kommitté
åtagandet på utredningsområdet
hittills
uppnåtts genom det offentliga
till och bedöma
möjligheterna
analysera
orimligtdet
inte
och
är
- om
på
inkomstökningar
och
effektiviseringar
effekterna av besparingar,

den förändrade

styrningen

utredningsområdet.

400
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Om
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utredningens

komster
konkreta

förslag medför ökade utgifter eller minskade
inska det av utredningen
framgå hur dessa ska finansieras genom
förslag om effektiviseringar
eller omprövningar.

Om utredningens

förslag påverkar
de kommunalekonomiska
effekterna
om den s.k. finansieringsprincipen
fråga om for kommunerna
frivilliga

Slutligen

den kommunala
bedömas.

sektorn

Dessutom

är tillämplig

belysas

ska även
ska frågan

när det inte är

verksamheter.

ska konsekvenserna

förslag redovisas.
av utredningens
Både utgångsläge
och förslag till förändringar
ska beskrivas
i finansiella och
så
möjligt
samhällsekonomiska
är
termer.
- om
Uppdraget för utredningen
har varit att se över vissa frågor som rör
socialtjänstlagen
och socialtjänstens
SoL
uppgifter.
Det gäller bl.a.
lagens konstruktion
och struktur,
socialtjänstens
finansiering,
socialtjänstens
problem

uppgift att bistå främst vid tillfälliga
och formerna för tillsyn.

sociala

eller ekonomiska

De uppgifter
dana genuint

måste anses vara såsom regleras i socialtjänstlagen
kollektiva
nyttigheter
åtagandet inte beatt det offentliga

höver

prövas.
I kapitel
2 redovisas

Denna

redovisning

socialtjänstens

bygger

utveckling

i allt väsentligt

under

l990-talet.

på de uppföljningar

och utverksamhetsområde.
Här återsom gjorts inom respektive
finns också uppgifter
för socialtj änsten under
om kostnadsutvecklingen
l990-talet
och hur verksamheterna
finansierats.
Dessa uppgifter
bygger
på det arbete som Statskontoret
gjort på uppdrag från Socialtjänstutred-

värderingar

ningen.
Direktivens

krav på att redovisa hur ekonomiska
konsekvenser
av
hur
de
ska
finansieras
presenteras
har varit centrala
samt
som
i utredningsarbetet.
I betänkandets
kapitel
del III
kapitel
7-16
redovisas
utredningens
överväganden
och förslag. I varje kapitel som
innehåller
förslag ingår ett avsnitt om ekonomiska
konsekvenser.
I
dessa avsnitt redovisas bedömningar
hur
förslagen
påverkar
kostnaav
der och intäkter för staten och kommuner,
rörande
samt överväganden
de förslag

förslagens

finansiering

jag i samband
lagen,

se

kapitel

med förslagen

socialtjänstlagen

och

lO, 13 och 14. Detta innebär

om äldreförsörjningsstödet,

tillsynen

har belyst

att

socialbidrags-

frågorna

om

finan-

siering.
I kapitel

7 om försörjning.
görs bedömningar
om vilken inriktning
utredningsett framtida
och beredningsarbete,
med koppling
till försörjning, bör ha. Här gör utredningen bedömningar
de
som om
genomfors initialt
skulle leda till kraftigt ökade kostnader även
om underlaget
är osäkert då några fullständiga
konsekvensanalyser
inte har kunnat
göras. Utredningen
avstår ifrån
korta sikten. Alldeles
uppenbart

att anvisa
innebär

någon

finansiering

förändringarna

sänkta

för den
kostna-

Generella
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kommittédirektiv

Den fråga som måste ställas är om förändringatt staten så att säga tar över försörjningen
av de
hade
socialbidrag.
tidigare
personer som
på längre sikt leda
mening skulle förändringarna
Enligt utredningens
för såväl socialbidrag
till sänkta kostnader
som för andra transfereder för socialbidragen.
arna endast

leder till

Detta beror på att de bedömningar
som gjorts förför personer som
till egenförsörjning
i dagsläget har socialbidrag.
sociEtt problem är att många av de hushåll som idag har långvarigt

ringar

till

bättrar

incitament

hushållen.

och möjligheter

inte helt skulle

albidrag

men
förhållande

Detta

Dessa

även om mina bebehöva mindre

skulle

hushåll

behov av sådant.
ett kvarstående
innebär att denna grupp hushåll också efter förändSkillnaden
marginaleffekter.
att ha hundraprocentiga
det skulle

socialbidrag

kommer

ringarna

bli fria från denna situation

förverkligas.

skulle

dömningar

finnas

väg att gå innan socialminskar.
I dagsläget

den att man så att säga har en kortare
och mariginaleffektema
helt försvinner
bidragen
är dock

socialbidrag
är det personer med långvarigt
som medför de största kostI många fall handlar det om personaderna för socialbidragssystemet.
försörjning
huvudsakliga
år
fått
sin
följd
under
genom
av
en
ner som
Ökade socialbidrag
fast1999:46
SOU
I delbetänkandet
socialbidrag.
1990-talet hade socialdet att över 75 000 hushåll vid mitten
Även
bidrag under en följd av år.
om dessa personer skulle möta nya
får man räkna med en längre tids omställning.
förutsättningar
bedömningar
innebär utredningens
Däremot
att hushåll med i dagssocialbidrag.
helt
Det kan
slipper
läget lägre socialbidragsberoende
ställdes

föräldrar.
Detta motom unga hushåll eller vissa ensamstående
beroendeoch
bidragskultur.
spridningen
av en
innebär en långtgående prövning
Socialbidrag
av den enskildes ekolyfts
tillgångar
och
eventuella
inkomstrnöjligheter
nomi.
Exempelvis

handla
verkar

fram

på ett sätt som, åtminstone
enskilde goda incitament
den
ger
för den egna ekonomin.

i handläggningen

lång tid, knappast
ansvar
Ambitionen
det har varit
hänvisade

till

15.2

överväganden

utredningens

sekvenserna

förslagen

på försörjningsområska vara

så att färre människor
att peka på möjligheter
enbart för sin försörjning.
socialtjänsten

Regionalpolitiska

En kommitté

delar

med

om det pågår under
att ta ett betydande

eller särskild
dir.

ska belysa

av sina förslag
och den offentliga
sysselsättningen

Hur

planerade

förändringar

kon-

de regionalpolitiska

och då särskilt

1992:50

påverkar

av landet.

utredare

konsekvenser

av taxor,

beakta

hur

servicen

i olika

avgifter,

skatter

401
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och bidrag

lämnas

om större
ska överväganden

Stockholm

konstruktion

lagens

trala.

har bäring

Frågan

begreppet

för kommuner,

om

decentralisering

lokalisering

och

redovisas.

Socialtjänstutredningens
till

förutsättningarna

i olika

delar av landet skall också belysas.
omorganisationer
eller bildandet
av nya myndig-

Om förslag
utanför

de ekonomiska

påverkar

och privatpersoner

näringsliv
heter

SOU 1999:97

skälig

överväganden
och struktur

på

två punkter

levnadsnivå,

dels

och förslag

är i princip

med anknytning

regionalpolitiskt

i betänkandet,

frågan

tillsynen

om

neu-

dels frågan
över

om
social-

tjänsten.
I frågan
till

vill utredningen
hänvisa
om begreppet skälig levnadsnivå
redovisningen
i kapitel
liksom
ll,
övervägandena
lagen
om
om

socialbidrag

i kapitel

9 och om socialtjänstlagen
i kapitel 10. Att behoför Socialbidraget
vet av och kostnaderna
är olika i olika delar av landet
är välkänt och framgår även om utredningens
redovisning
av regionala
kostnadsskillnader

i bilaga

Utredningens

förslag

kan dock inte bedö-

Snarare borde ett genomfömas i sig skapa större kostnadsskillnader.
rande av utredningens
bedömning
om finansieringen
av Socialbidraget
kunna ge förutsättningar
för minskade regionala spänningar.
Vad gäller frågan om hur tillsynen
kan effektiviöver socialtjänsten

förslag ingen
seras innebär utredningens
nal organisation.
Utredningen
har dock
tillsynen

i nuvarande

regio-

främst i syfte att förstärka
modell övervägt
som
en
en form av
för socialtjänsten
och hälso- och sjukvården
kapitel

äldreomsorgen

över

samordnad

förändring

tillsyn

13. Här diskuteras

organisatoriska
modeller för detta.
om alternativa
Ett av alternativen
innebär att en särskild tillsynsmyndighet
inrättas.
En sådan myndighet
kan naturligtvis
lokaliseras
utanför
Stockholm,
med goda kommunikationer.
Utredmen bör i så fall ha en lokalisering
ningens bedömning
de
effekterna
regionalpolitiska
är att
av en sådan
förläggning
skulle vara små. Detta beror på att en sådan myndighet
skulle behöva en regional organisation,
men redan i dag finns regionala
tillsynsorganisationer
länsstyrelsemas
sociala enheter respektive
genom
Socialstyrelsens
regionala tillsynsenheter.

l 5.3

J

ämställdhetspolitiska

konsekvenser

De förslag

eller utredare presenterar
ska föregås av
som en utredning
analys
och
innehålla
hur
redovisning
förslagen
kan förväntas
en
en
av
direkt
påverka,
eller indirekt,
kvinnors
respektive
och
mäns villkor
därmed
Det

förutsättningarna

gäller

arbetslivet,

bl.a.

frågor

den sociala

för jämställdhet
som rör
välfärden

mellan

könen

sysselsättningen,
inklusive

hälso-

dir.

1994:124.

förhållandena
och sjukvården

inom
och
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som finns i jämställdhet
området ska redovisas liksom

mellan

De brister

utbildningen.

män på det aktuella
eventuella
hinder kan undanröj

kommittédirektiv

kvinnor

en bedömning

och
av hur

as.
ska också analyseras och
lagstiftning
ändrad
eller
om en ny
effekter
förväntade
liksom
jämställdhetsperspektiv
redovisas
av
ur ett
levnadsförhållanden.
och
för
kvinnors
olika budgetförslag
mäns
bedömning
Utredningens
är att en närmare analys och redovisning

Förslag

konsekvenserna
av förslagen inte kan göras
av de jämställdhetspolitiska
på ett meningsfullt
sätt. Det finns flera skäl till detta. Främst gäller det
aspekter kan visserliJämställdhetspolitiska
på uppdraget.
karaktären
alla områden. Men
gen läggas på och ha betydelse för i det närmaste
eller områden, som är av så allmändet finns trots det vissa uppgifter
karaktär
och övergripande
att
natur eller har så principiell
Utredningens
nämnvärd
betydelse.
har
könen
inte
mellan
skillnaderna
och konstruktion,
struktur
uppdrag
är att se över socialtjänstlagens
och tillsyn. I detta ingår bl.a. att analysera
finansiering
socialtjänstens

mänsklig

sambandet

mellan

utgångspunkten

Socialbidraget

varit

och övriga

att dessa olika

system

trygghetssystem.
borde

vara neutrala

Här har
ur ett

genderperspektiv.
Utredningen

har

dock

haft

i
problem
uppmärksamma
anledning
Ökade socialbidrag
1999:46
SOU

I delbetänkandet
noteras t.ex. att en hög andel ensamstående kvinnor med barn är sociali kapitel 7 redovisas beöverväganden
I utredningens
bidragsberoende.
för att minska behovet
i reglerna för bostadsbidrag,
hov av förändringar
hushåll.
för
dessa
socialbidrag
av
i kapitel 10 ingår
överväganden
I utredningens
om socialtjänstlagen
detta

avseende.

ett avsnitt om det sociala arbetet. I detta förordas en metodutveckling,
och perpå tidiga insatser i form av social rådgivning
med inriktning
arbetssätt bör det vara
stöd. Genom ett mera serviceinriktat
sonligt
I denna metodmyndighetsutövning.
minska
behovet
möjligt
att
av
människor
med
former
för
hitta
möten
utveckling
som
är det viktigt att
och
familjeolika
söker stöd som är anpassade till olika personers
m.m. Härvid
uppmärksammas.

arbetssituation,

pektiv

bör olika

förutsättningar

ur ett genderpers-

ändå ett par områden där de förslag som läggs kan formellan kvinväntas ha en positiv effekt för att utjämna vissa skillnader
se avsnitt 10.4 och det
nor och män. Det ena gäller anhörigstödet
Det finns

se kapitel 14.
om ett äldreförsörjningsstöd
eftersom de ofta är den yngre
speciellt kvinnor
människor,
tar ofta
och dessutom har högre medellivslängd,
parten i en parrelation
behöver
och
när maken blir äldre
på sig ett stort omvårdnadsansvar
vikten
att anhöriga som har tagit på sig
hjälp och stöd. En markering
av
andra förslaget
Många
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kan

ansvar
genderperspektiv.

stöd och avlastning

också

är angeläget

ur ett

Också

förslaget om ett äldreförsörjningsstöd
har ett genderperspekÄven injämställdhetsperspektiv.
men också ett mer övergripande
födda svenska medborgare
föreslås få del av stödet om de efter prövning visar sig vara berättigade
till det. Det är också till stor del äldre
kvinnor
som i dag har så liten pension att de kan bli berättigade till äldtiv,

reförsörjningsstöd.
Delar

har
av de verksamheter
som regleras
av socialtjänstlagen
betänkandet
Bemötandet
bemötandeperspektiv.
I
utretts ur ett
äldre SOU
har t.ex. det faktum
1997:170
är i
att kvinnorna

nyligen

av
majoritet

bland

belysts.
SOU

de allra

könsperspektiv

på funktionshinder.

har redovisat

än den ojämlikhet
har

fått

tillträde

försäkringar

fall

förslag

av personer
behovet av forskning
mellan

och förslag

könen

som finns mellan människor
eller inte till arbetsmarknaden

förslag

rörande

mindre

utifrån

och

ett

som utredbetydelsefull

beroende

eller

lika

på om man
social-

därmed

om socialoch män. I de

lagen

för kvinnor

har betydelse

bedömningar

Betydelse

socialtjänstlagen,
gäller

detta av utredningens

15.4

är ensamstående

med funktionshinder

I de analyser

är jämställdhet

och äldreförsörjningsstöd

framgår

kvinnor

och arbetslöshetskassa.

Utredningens

bidrag

och att främst

om bemötande
har bl.a. aktualiserat

1999:21

ningen

äldsta

Utredningen

ur ett genderperspektiv

överväganden.

för

och

brottslighet

brottsförebyggande

arbete

arbete dir.
framgår att
1996:49
ang. brottsförebyggande
och särskilda utredare alltid
som läggs fram av kommittéer
ska föregås av en analys och innehålla en redovisning
av hur förslagen,

Av

direktiv

de förslag

direkt

eller

indirekt,

brottsförebyggande

kan
arbetet.

förväntas

påverka

brottsligheten

och

det

som kan bidra till att brott
begås inom det aktuella området ska redovisas liksom en bedömning
av
vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra
att brott begås. När för-

slagen rör strukturforändringar
aspekterna

särskilt

analyseras

De förhållanden

i samhället

ska de brottsförebyggande

och redovisas.

Hur brottsligheten

organiserat
ändringar
skolan,

på hur samhället är
ser ut beror i stor utsträckning
och hur människors
vardagsliv
är inrättat. Många av de för-

som rör den ekonomiska
milj ön osv. påverkar därmed

politiken,

den

sociala

också brottsligheten.

välfärden,
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sex gånger högre än år 1950. Samklarats
är
som
upp minskat. Denna utveckling
inget isolerat svenskt problem utan är likartad i de flesta västländer.
bor numera i storstäder där
En långt större andel av befolkningen
sociala kontrollen
anonymiteten
är
är större och där den informella
I dag är antalet
har andelen

tidigt

mindre.

Dessutom

hällsutvecklingen
lever

i västvärlden

anmälda

brott

brott

standard. Samhar vi idag en långt bättre materiell
har gjort att vi som
tillväxten
och den ekonomiska
Både
i Sverige och de
äger fler stöldbegärliga
varor.

länder ökar medvetenheten
om att polisen och andra
Det
brottsligheten.
kan
bemästra
rättsväsendet
inte
ensamma
av
involvera
och
arbetet måste därför intensifieras
brottsförebyggande
flesta jämförbara

delar
alla.

som åtgärder som syftar
begå
brott och att minska anatt
brott.
begå
Som ett resultat av
att
som kan få människor
har antalet tillfällen
utvecklingen
att begå brott ökat
arbete

Brottsförebyggande
till

att minska

människors

talet situationer
den industriella

kan definieras

benägenhet

slut. Fyra av tio brott i dag utgörs
världskrigets
stöld
sådana
brott
av eller ur bilar, stölder och snatterier
som
av
och brott med anknytkontokortsbedrägerier
ur varuhus och butiker,
Men brott av detta slag kan till
ning till nya regel- och bidragssystem.
sedan andra

drastiskt
också

del förebyggas
oväsentlig
genom att påverka de omständigheter
dem.
begå
för
kan
utnyttjas
att
som
måste
och kommuner
statliga myndigheter
regeringen,
Riksdag,
på hur samhällsutvecklingen
större utsträckning
vara uppmärksamma

inte

beslut

och politiska
verkar

brottsligheten.

beslut

inom

områden

påän det kriminalpolitiska
på arbetsmarknaden,

Det gäller bl.a. utvecklingen
och

social-

utbildningspolitiken

och

till

möjligheten

en

fritid.

meningsfull
Men

andra

inom

i

är lokal och vardagsbrottsligheten
av all brottslighet
Det gäller sådana brott som
problemet.
det
stora
som
och
stölder
cykelstölder,
ur bilar och bostadsinbrott,
av
har här en
lokalt. Närpolisen
förebyggas
och bekämpas

merparten
ofta

uppfattas

skadegörelse,
vilka

måste

viktig

uppgift.

Men

belysning

planerar

Föräldrarna

ansvaret ligger också hos kommunerna
eller beviljar utskänlcningstillstånd.

är de bästa

brottsförebyggarna.

En generell

när de t.ex.
välfärds-

och
och en familj epolitik som lägger grunden för en trygg
möjligheter
ekonomisk
situation
att skapa goda uppger föräldrarna
växtvillkor
för sina bam. Men ansvaret för barnen stannar inte vid dem
har en naturlig och viktig
och familjekretsen.
Skolan och socialtjänsten
social

politik

roll

i det förebyggande

arbetet.

uppdrag har mer eller mindre
av utredningens
brottsförebyggande
aspekter. Det gäller bl.a. sambandet mellan
Vissa

bidrag

delar

och övriga

trygghetssystem,

begreppet

skälig

levnadsnivå

tydliga
socialm.m.
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Att minska

antalet

personer som är långvarigt beroende av socialbidrag
få positiva brottsförebyggande
effekter.

kan dock förväntas
När det gäller

SOU

att minska

människors
benägenhet att begå brott har
roll
mycket
viktig
fylla. Vad gäller just utredatt
en
ningens uppdrag, dvs. att se över lagens struktur och konstruktion,
torde det ändå vara mindre tydligt
skulle inneburit
än om uppdraget
en
översyn av lagens innehåll/verksamheter.
Trots det handlar en hel del
alltså socialtjänsten

av utredningens
socialtjänstlagen,

arbete

om vikten
de förebyggande

i
av att behålla en av grundbultama
insatserna. De är centrala även när
det gäller att minska de ungas brottsbenägenhet.
Socialtjänstens
arbete inom individoch familjeomsorgen
berör
också de barn som inte får sina grundläggande
behov tillgodosedda
och
hos socialtjänsten
som aktualiseras
kriminalitet
eller andra tecken på social

ungdomar
bruk,
skilt

på grund

av eget missproblematik.
Det är sär-

att motverka
att barn och ungdomar hamnar utanför social
och delaktighet
i samhället.
innebär en ökad
Utanförskap

viktigt

gemenskap

risk för kriminalitet.
har

Utredningen

i sina

överväganden

om äldreförsörjningsstödets
de kontrollbehov
och -problem
som
med detta stöd. När utredningen
således t.ex. föreslår

administration

särskilt

redovisat

kan vara förenade
att ansökan om äldreförsörjningsstöd

grunden

en åtgärd som, enligt
och samtidigt
kontrollsynpunkt
kande

kontrollåtgärder.

aspekter
närmare

se

avsnitt

utforma

bygga
barn,

syfte

och motverka

ökar också

socialtjänsten

med

erfarenhet,

är detta i

är effektiv

ur

behov

av mera integritetskränåtgärd brottsförebyggande

denna

ankommer

på försäkringskassoma

och former

för handläggning

de förebyggande

i övrigt.

är att föreMedvetenheten

behov

insatser.
av mer omfattande
hur
det
med
viktigt
insatser
tidiga
är
om
och vuxna i riskmiljöer
och risksituationer.

genom sina åtgärder och sin
för hindra en negativ utveckling

att

insatserna

stadigt

ungdomar

arbetsmetoder

har

Det

kontrollsystem

Socialtjänstens

minskar

Ytterst

14.6.

skall lämnas personligen

socialtjänstens

strävan

se

riktade

till

Här

kan

att utveckla
10.5.

avsnitt

nya
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16

Författningskommentarer

16.1

Förslaget

till

lag

socialtjänstlagen
Förslaget

ändringar

till

om

ändringar

1980:620

i socialtjänstlagen

innebär

förändringar

att vissa bestämmelbestår. Efter övervä-

Men lagens struktur
sin innebörd.
redaktionella
dock inte en ny lag utan istället omfattande
kräver
förändringar
ett
Dessa
lagen.
i den befintliga
ändringnedan kommer
lagen. I författningskommentaren

ser ändras till
gande föreslås

nytryck

i

av
i de fall det inte
bestämmelserna
att kommenteras
arna av de materiella
För att förtydredigeringskaraktär.
ändringar
fråga
endast varit
av
om
med
jämförelse
i
nuvarande
lagen
den
liga vilken ändring som gjorts i

den nya lagens innehåll hänvisas även till bilaga
innebär att de
till en särskild reglering
Förslaget
av Socialbidraget
bistånd för en grundavseende ekonomiskt
bestämmelserna
materiella
Utkommer att regleras i lagen om socialbidrag.
läggande försörjning
allmänna
ska socialtjänstlagens
över den särskilda regleringen
melser även gälla för handläggningen
av socialbidraget.

bestäm-

11 §
till närstående.
som är ny regleras stödet
lag motsvaras paragrafen delvis av 5 § andra stycket
I nuvarande
bör unatt socialnämnden
genom stöd och avlösning
som föreskriver
äldre
sjuka,
långvarigt
närstående
vårdar
är
för
dem
derlätta
som
som
stödet
nuvarande
det
skillnad
från
Till
eller som har funktionshinder.
enligt den nya bestämmelsen
ska kommunerna
vara
som är frivilligt
inte
skyldiga att bistå de som vårdar anhöriga. Genom att bestämmelsen
för
gälla
skyldigheten
den
ska
målgrupper
definierade
vissa
nämner

I paragrafen

socialtjänstens

alla

målgrupper.

Det

att tillämpningsområdet
eller
missbrukare
vårdar
som
del av insatserna enligt lagen

innebär

att även avse stöd till de anhöriga
de som är psykiskt sjuka men inte kan
1993:387.
funktionshindrade
om stöd och service till vissa
avlösning
och
stöd
Utformningen
som kan bli aktuellt förutav det
och den
i varje enskilt fall i fråga om vårdtagarens
sätter en avvägning

utökas

närståendes

önskemål

och behov.

Stödet ska dock inte utformas

som ett
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alternativ
till det stöd som kommunen
är skyldig att bistå vårdtagaren
med utan som ett komplement
till detta. Vilka insatser som kan komma
måste i varje enifråga kan därför inte definieras
utan socialnämnden
behov och i
individuell
vårdtagarens
bedömning
skilt fall göra en
av
vilken

utsträckning
Utifrån

dose behovet.

som den närstående tar del i arbetet för att tillgodetta bör stödet till den närstående utformas.

att stödja närstående bör också vara en
arbete som åligger dem. Socialnämndel av det förebyggande
bör tydliggöras
dens ansvar för närståendestödet
genom att nämnden

skyldighet

Socialnämndens

sociala

i syfte att upplysa kommunmedborgama
om de
egna riktlinjer
närstående
Stödet
till
finns
tillgå.
former av stödåtgärder
att
som
behandlas utförligt
i avsnitt 10.4.
utarbetat

olika

12 §
som varit utansvar för att stödja och hjälpa kvinnor
bestämmelsen.
satta för våld i hemmet framgår av
i
Bestämmelsen
motsvaras av nuvarande 8 a § och har kommenterats
Socialnämndens

infördes

till att bestämmelsen

anslutning

i prop.

1997/98:55

s. 137-138.

13 §

Förutsättningarna
stödja enskilda

eller

för att utse en kontaktperson
i paragrafen.

en familj

för

att

regleras

Motsvarande

bestämmelse

i 10 § tredje

finns

stycket

nu gällande

lag.
14 §
innehåller

Paragrafen
Den

föreslagna

huvudbestämmelsen
bestämmelsen

om bistånd.
att en generell rättighetsregvad gäller all socialtj änstverksamhet

innebär

återinförs
i socialtjänstlagen
Den uppdelning
socialtjänstlagen.
i
regleras
av olika insatser som
som
gjordes med anledning av prop 1997/97: 124 i en bestämmelse
om annat
bistånd 6 f § och bistånd i annan form 6 g § kommer härmed att
rättighetsbeden generella
för att återinföra
Motiveringen
upphöra.

lering

stämmelsen

har kommenterats

Den enskildes
kommer

härmed

I förhållande

i avsnitt

10.2.

rätt till vård, stöd och behandlingsinsatser
att regleras i denna paragraf.
till nuvarande

lagstiftning

vid behov

det att första stycket
motsvaras av nuvarande

innebär

som i huvudsak reglerar den enskildes ansvar
6
När det gäller behov av olika sociala insatser innebär det att för
hävda att den enskilde själv ska tillvissa insatser kan socialnämnden

godose sitt behov.

alltjämt.

Nuvarande

tolkning

av lagen i detta hänseende

gäller

SOU

F örfattningskommentarer
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Innebörden
nuvarande
6 a
motsvarar
av bestämnivå som kan godtas vad
den grundläggande
melsen är att klargöra
gäller de insatser som kan komma ifråga enligt lagen. Den enskilde ska
kunna hävda en rätt till en insats eller en annan insats i vissa fall och
Andra

stycket

som en rättsäkerhetsgaranti
och få det prövat i domstol.
Den skäliga levnadsnivån

kunna

beslut

socialnämndens

överklaga

avser insatser i form av
innelagen om socialbidrag
behov
någon
insats
bär det att den enskilde som är i
som rör annat
av
försörjningsbehov
t.ex. vård- och behandlingsinsatän grundläggande
ser ska få det prövat enligt socialtjänstlagen.
Behov för att komma till rätta med t.ex. missbruk
av alkohol eller

enligt

ska alltså prövas

narkotika

i socialtjänstlagen

I förhållande

vård, stöd och behandling.

till

socialtjänstlagen.

Det innebär

att även

stöd för att tillgodose
ansöker om ekonomiskt
socialtjänstlagen.
enligt
ska
det
behandling
vård
eller
prövas
av
för vilken
lag som ska tillämpas
är alltså inte om det är
Avgörande
stöd eller en annan form av insats utan vilket behov
fråga ekonomiskt
olika former av behov får
Svårigheter
att urskilja
som ska tillgodoses.
den enskilde

i de fall
behovet

att den enskilde inte får sin ansökan prövad i vederbörlig
ska alltid en ansökan kunna prövas enligt
tveksamhet
har det yttersta ansvasocialtjänstlagen
eftersom
förevarande
paragraf
enligt 3
ret för de som vistas i kommunen

inte leda till

Vid

ordning.

stycket

Tredje

en hänvisning
till bistånd
rätt
av

innehåller

bedömningen

vad gäller

till
i form

om socialbidrag
stöd dvs.
ekonomiskt

lagen

socialbidrag.
att reglera

Förslaget

socialtjänstens

socialbidragshantering

i en säransvar för de

i kommunens
yttersta
lag innebär ingen förändring
hanteringen
tidigare
ska
Liksom
i
kommunen.
vistas
som
verksamheter.
bidrag även vara en del av socialtjänstens
skild

av social-

35 §
Bestämmelsen
nomiskt

reglerar

kommunens

befogenhet

att

återkräva

eko-

stöd.

att regleras i den föreslagna
att rätten till bistånd kommer
i en särskild lag får första stycket en ändrad
14§ och Socialbidraget
nuvarande
33 § tredje stycket och är
lydelse. Andra stycket motsvarar
Genom

oförändrat

jämför

prop

1997/98:l24

s 178.
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36 §

Paragrafen

den enskildes

reglerar

eller med för högt belopp

har ändrats

stycket

Första

särregleringen

återbetalningsskyldighet
ekonomiskt

utgivet
till

följd
Andra

av socialbidraget.

av felaktigt

stöd.

14 § och
av att den föreslagna
till sin
stycket är oförändrat

lydelse.
74 §

Paragrafen,

som är ny, innehåller
Bestämmelsen
socialtjänsten.

inom

i avsnitt

motiveringen

13.2.

tillsynen

socialtjänsten

upprätthålls
het

av begreppet tillsyn
under den allmänna

över såväl kommunal
som enskild verksamhet
omfattar
kontroll
och rättssäkerhet
laglighet
av att
i individärenden
och att den som svarar för viss verksam-

Den statliga
inom

en definition
har behandlats

inom

socialtjänsten

uppfyller

har alltså

synsmyndighetema

de krav

också till

Tillsom anges i 7
att kontrollera
att insatatt det finns personal med

uppgift

är av god kvalitet,
serna inom socialtjänsten
och erfarenhet
lämplig
utbildning
samt att kvaliteten
utvecklas och säkras.
systematiskt och fortlöpande

Socialstyrelsen

ska enligt

och enskilda

muner
färda allmänna
allmänna

råd.

som
Det

75 § andra

svarar
ankommer

på

inom

ledning

för kom-

socialtjänsten

utatt i sådana
för att
ska vara utformad

Socialstyrelsen

råd närmare ange hur socialtjänsten
de krav som anges i 7

uppfylla

till

stycket

för uppgifter

i verksamheten

75 §
har liksom
Socialstyrelsen
den nuvarande
67
motsvarar
nationella
den övergripande
tillsynen över den socialtj änstverkoch enskilda. Den enda verksamhet
som bedrivs av kommuner

Paragrafen

tidigare
samhet
inom

inte har tillsyn
över
som Socialstyrelsen
som Statens institutionsstyrelse
svarar för.
följa och vidareutveckla
tidigare ska Socialstyrelsen

socialtjänsten

verksamhet
Liksom

tjänsten

i riket.

ledning

för hur kommuner

Socialstyrelsen

utfärdar
och enskilda

är den
social-

råd som behövs till
ska bedriva verksamhet
inom

de allmänna

socialtjänsten.
har tillI tredje stycket anges den utökade roll som Socialstyrelsen
lagts i fråga om ledning av länsstyrelsernas
tillsyn över socialtjänsten.
Frågan har behandlats i den allmänna motiveringen
i avsnitt 13.6. Socikan genom föreskrifter
och allmänna råd se till att länsstyrelsernas tillsyn
bli enhetlig
över hela landet och att tillsynsinsatser
inom socialtjänsten
samordnas
med tillsynsinsatser
inom hälso- och

alstyrelsen

sjukvården.
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76 §

Paragrafen

de bestämmelser

motsvarar

§§. Länsstyrelsemas

omfattar

tillsyn

som f.n. återfinns i 68 och 69 b
och enskildas socialkommuners

som bedrivs av Statens instiTillsytillsyn.
omfattas således inte av länsstyrelsemas
tutionsstyrelse
enskild
verksameller
offentlig
densamma
den
är
oavsett
nen
avser
om
utformad
het inom socialtjänsten.
Bestämmelsen
är något annorlunda
i länet.

tjänstverksamhet

Den verksamhet

har
i 68 § men innebär att länsstyrelserna
samma uppgifter
som f.n. I paragrafen har dock lagts till en skyldighet
i samunderrättad
att hålla Socialstyrelsen
om det som framkommer
än den nuvarande

regeln

genomför. Att länsstysom länsstyrelserna
medråd
eller
föreskrifter
relserna har att följa de
som Socialstyrelsen
ska bedrivas framgår av 75
delar om hur tillsynen

band med de tillsynsinsatser

77 §

Pargrafen,
sinstrument
melserna

som är ny, innehåller
som Socialstyrelsen
har närmare

beskrivits

om de utökade tillsynoch länsstyrelserna
ska ha. Bestäm-

bestämmelser
under avsnitt

13.7 i den allmänna

mo-

tiveringen.
ansetts självutan att det varit författningsreglerat,
socialtjänstverksamhet
och enskilda som bedriver
att kommuner
och länsstyrelserna
lämna över de
skyldiga att till Socialstyrelsen

Det har tidigare,
klart
varit

och annat material som dessa behövt för sin tillsyn eller för
Likaså har det, trots avoch utvärderingsverksamhet.
om detta, inte ansetts råda någon tvivel
av en bestämmelse

handlingar

sin uppföljning
saknaden

om att de statliga tillsynsmyndighetema
synsbesök som krävts för de uppgifter
ålagts.

haft rätt att genomföra de tillhar
som de författningsmässigt

eller
slås fast att den som står under länsstyrelsens
Socialstyrelsens
tillsyn är skyldig att i såväl rena tillsynsärenden
som i
lämna
verksamheten
ärenden som avser uppföljning
och utvärdering
av
I första

stycket

behöoch annat material
som tillsynsmyndigheten
offentlig
tillsyn
gäller såväl ifråga om
över
som
inom socialtjänsten.

de handlingar

över

ver. Bestämmelsen
enskild verksamhet
Av

andra

relägga

den

föreläggandet
vite

kan

länsrätten.
kan

att lämna över
att, om en uppmaning
kan fötillsynsmyndigheten
material
åtlyds,
inte
annat
I
handlingen.
lämna
omfattas
tillsynen
över
att
som
av
stycket

framgår

eller

handlingar

kan vite utsättas.

överklagas

till

När beslutet

tillsynsmyndigheten,

utdömande.
vite gäller

Vid

allmän

med vite har vunnit laga kraft
om föreläggande
föreläggandet
inte åtlyds, begära vitets
om
och utdömande
av vitesföreläggande
viten.
i lagen 1985:206
om

fastställande

bestämmelserna

med eller utan
om föreläggande
i första instans
förvaltningsdomstol,

Beslut

av
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styckena

återfinns bestämmelser
om inspektioner.
har rätt att utföra de inspektioner
som de behöhar de rätt att tillfälligt
inspektionema
ta med de
material
Tillför sin tillsyn.
som de behöver

ver för sin tillsyn. Vid
och annat
handlingar
synsmyndigheten
måste

handta hänsyn till att Omhändertagna
material kan behövas i den verksamhet
som
eller material ska därför återlämnas så
Originalhandlingar

eller

lingar

dock

omhändertaget

inspekterats.

för tillsynsmyndignödvändigt
snart det inte längre är oundgängligen
heten att ha tillgång till detta.
har redovisats
varför det inom socialI den allmänna motiveringen
i motsats till vad som gäller inom hälso- och sjukkunna genomföra
inte är erforderligt
att med polishjälp
inspekteras
Det får förutsättas
att den vars verksamhet

tjänsttillsynen

-

vårdstillsynen
inspektioner.
aldrig

motsätter

Denne

är skyldig

genomför
inspektionen.
att tillsynsmyndigheten
lämna
den
tillsynsmyndigheten
hjälp
att
som behövs
för att inspektionen
ska kunna genomföras på ett rationellt
sätt.
får inte genomföras
i lokaler som är bostäder. Avser
Inspektioner
sig

eller en bostad med särskild serinspektionen
en särskild boendefonn
inte ske i de utrymmen
vice kan således inspektionen
som är enskildas
till detta. Om den
bostäder utan att de som bor där ger sitt medgivande

medgienskilde på grund av sitt hälsotillstånd
inte kan ge ett giltigt
eller
med
anhörig
Vande får den som utför inspektionen
samtal
genom
skulle
kunna
ha
försöka
få
klarhet
den
enskilde
närstående
i
annan
om
något att invända mot ett besök i dennes bostad.
78 §
som är ny, återfinns regler om de åtgärder som länsfinner
kan vidta om tillsynsmyndigheten
Socialstyrelsen

I denna paragraf,
eller

styrelsen

kraven på laglighet
inte uppfyller
inom socialtjänsten
att verksamhet
och rättssäkerhet
eller de krav som följer av 7
Av denna paragraf
ska vara av god kvalitet,
följer, som tidigare angetts, att verksamheten
och erfarenhet
samt
att det ska finnas personal med lämplig utbildning
utvecklas
och fortlöpande
systematiskt
i verksamheten
att kvaliteten
och säkras.
finner att en
missförhållanbör
angetts
som
ovan
med den som svarar för verkrättas till efter överläggningar
eller ett enskilt rättssubvare sig det nu gäller en kommun

I det övervägande
verksamhet
det kunna
samheten,

jekt.

Skulle

ligheter

antalet

inte uppfyller

emellertid

att kunna

tillsynsmyndigheten
heten förelägga

fall

då tillsynsmyndigheten

de krav

missförhållandet

få de insatser

ha betydelse

de har rätt till

enligt

för enskildas

möj-

lagen och kommer

rätta med detta på annat sätt får myndigden som svarar för verksamheten
att rätta till missförinte till
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hållandet.
Ett
eller

får kombineras

Föreläggandet

med vite

om det anses nöd-

för att kunna rätta till missförhållandet.

vändigt

föreläggande

det enskilda

ska innehålla

rättssubjektet

om de åtgärder kommunen
måste vidta för att rätta till missförhål-

uppgift

landet.
Om
vitets

missförhållandet

inte rättas till

kan tillsynsmyndigheten

utdömande.

mande

av vite
gande inte följs

Som ovan angetts gäller
reglerna i lagen 1985:206

vid

fastställande

begära
och utdö-

om viten. Om ett förelägoch om ett eventuellt
utdömande av vite inte haft någon
effekt kan
beroende på vad det är för typ av missförhållande
som behöver rättas till
olika åtgärder vidtas. Är missförhållandet
allvarligt
och är det fråga om ett missförhållande
kan
i en pågående verksamhet,
fortsatt
verksamhet.
däremot
tillsynsmyndigheten
förbjuda
Innebär
missförhållandet

måste förbättras
eller att den helt
att viss verksamhet
skäl
naturliga
inget
sådana
fall syftar
förbjuda.
I
att
av
till att den aktuella insatsen ska förbättras
förläggandet
eller tillskapas.
Om ett sådant missförhållande
inte rättas till ens efter utdömande
av
saknas,

finns

vite ska det anmälas
Föreläggande
domstol

och

första

i

till regeringen.
förbud

instans

kan överklagas

länsrätten.

med stöd av denna paragraf
laga kraft.

till

allmän

får rättskraft

förvaltnings-

ett förbud
först i och med att det vinner

Ett föreläggande

eller

79 §
Det kan någon gång tänkas att det föreligger
att ett missförhållande

digheter

innebär

sådana synnerliga

fara för enskildas

omstän-

liv,

säkerhet

möjlighet
som är ny, får tillsynsmyndighet
verkföregående
föreläggande
i
sådant
fall
fortsatt
förbjuda
att ett
utan
samhet.
eller hälsa. I denna paragraf,

För att kunna vara ett tillräckligt
situationer
måste beslutet kunna
dock

överklagas

domstolen

till

upphäver

allmän
förbudet

effektivt

instrument

i omedelbar

i vanlig

förvaltningsdomstol
kan den aktuella

i dessa udda
Det kan

verkställighet.

ordning.

verksamheten

Om

återupp-

kan i sådant fall hos högre förvaltningsdomtas. Tillsynsmyndigheten
stol begära inhibition
underinstanbeslutet.
Inhiberar
överinstansen
av
förbudet
åter i
upphävande
beslut
träder
tillsynsmyndighetens
sen
av
omedelbar

kraft.

87 §
Bestämmelsen

enligt

Första

klagas

behandlar

överklagningsmöjlighetema

avseende

beslut

lagen.
stycket

har ändrats

som förvaltningsbesvär.

vilket

innebär

att beslut

enligt

14 § över-
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till

Förslaget

lag

om

socialbidrag

1999:O0

stöd, i förhållande
av rätten till ekonomiskt
att den särskilda hantering
som Socialbidraget
i socialtjänsten
även kommer till uttryck i den rättsliga

Särregleringen
innebär

rätt,

är också till

Lagen
i större
nomiskt

har

sedan

kommit
att utför
all bigällde
som
vad
inte
giltighet
äger samma
numer
till socialtjänstlagens
övriga verki förhållande

Socialtjänstlagens

i ett sådant hänseende
ståndsbedömning
enligt lagen

gäller

Socialbidraget

stärkas.

införande kom den utvecklingen
att föranförts
detta
och
vad
i
i
avsnitt
övrigt
av
som
särskild
Socialbidraget
regleras
lag.
i
om
en

bakgrund

8.3 ska bestämmelserna
Genom

att skilja
socialtjänstlagen

från

tillmäts

i olika

grundläggande

tillkomst

att de principer

riksnormens

Genom
Mot

att
regleringen.

eftersom den
annan än socialtjänstlagen
innehåller
detaljerade
regler.
Rätten till eko-

vecklas

samheter.

gällande

kommit

sin karaktär

utsträckning
stöd

till

biståndet i form av socialbidrag
även den betydelse
som Socialbidraget
stödet
för människors
det
yttersta
som

ut det ekonomiska
kommer

sammanhang
försörjning

att stärkas.

Omfattningen

har varit

av Socialbidraget
ekonomi
offentlig

betydande under 90-talet med en ansträngd
och ett arbetsmarknadsläge
permanent
att många blivit
som medfört
beroende
för
Socialbidraget
socialbidrag
försörjning.
sin
som urav
har därmed fått
sprungligen
försörjningsbehov
var avsett för tillfälliga
för att reglera socimotiveringen
Den ursprungliga
en annan karaktär.
altjänstens

insatser

insatser

samverkar

nomiskt

tillskott

skild

lagstiftning

i förhållande

utifrån

en helhetssyn
har förändrats.
Ofta

för att klara en otillräcklig
kommer
om socialbidrag

till övriga

trygghetssystem

Socialbidragshandläggningen
grundläggande
nens betydelse
lats i avsnitt

på människan

i

där olika

sociala

fråga om ett ekoförsörjning.
Genom en säroch betydelsen
utvecklingen

är det enbart

att förstärkas.
egen lag förändrar

en
att den är en del av socialtjänsten.
vid bedömningen
av rätten till socialbidrag
principen

inte

den

Helhetssyhar behand-

innebär inte någon förändring
Särregleringen
av
av Socialbidraget
det yttersta ansvaret som enligt socialtjänstlagen
ska garantera den enskildes behov av stöd och hjälp.
1§

Paragrafen

är ny och anger lagens innehåll.
för rätBestämmelsen
tillämpningsområdet
anger det övergripande
råd och stöd i förhållande
till bestämmelserna
ten till ekonomiskt
om
Handläggning
rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.
av socialbidrag
ska bestå. Det innebär
som en del av socialtjänsten
tjänsten generella bestämmelserna
även ska tillämpas

att de för
avseende

socialsocial-
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behänseende innebär det att lagen inte innehåller
vad.
konstituerande
får
besluta
karaktär dvs. vem som
av
Inte heller innehåller
lagen bestämmelser
som reglerar handläggningen.
verkAtt socialbidragshandläggningen
är en del av socialtjänstens

bidraget.

I rättsligt

stämmelser

samheter

utan istället
författningen

inte direkt

framgår

cialtjänstlagen

av socialbidragslagen
det är den övergripande

eftersom

av soför all

socialtjänst.

reglerar inte bara skyldigheten
att betala ut ekoär också skyldig att genom ekonoutan kommunen
och därmisk rådgivning
hjälpa enskilda att planera hushållsekonomin
igenom begränsa beroendet av socialbidrag.
För att markera att detta är
Socialbidragslagen

nomiskt

understöd

ett viktigt
funktionen

har

i socialbidragshandläggningen

inslag
reglerats

rådgivande

den

i lagen.

inledningsvis

innebär i förhållande
till socialtjänstlagen
en
om socialbidrag
stödet till ensärreglering
av den insats som gäller det ekonomiska
skilda. Socialtjänstens
i 5 § socialtjänstuppgifter
som de definierats
Lagen

lagen

och de allmänna

oförändrade.
insatserna

Lagen
avseende

tade och allmänt

uppgifterna
socialbidrag

om
ekonomiskt

inriktade

das socialbidragsberoende

som framgår av 7 § kvarstår därför
reglerar
därmed de individuella
De strukturinrik-

stöd och rådgivning.

insatserna
utformas

som kan ha betydelse för enskildäremot med stöd av socialtjänst-

lagen.
2 §
är ny. Den innehåller
en allmän målfonnulering
socialbidragsfrågor.
för handläggning
av
preciserar målen för socialtjänstens
Den här paragrafen

som gäller

Paragrafen

verksamhet

enligt lagen. I
som fullgörs
av socialnämnden
Innebörden
l § socialtjänstlagen
är den ett komplement.
för de
uttryck
detta
portalparagraf
socialtjänstlagens
är
att
av
som ger
för all socialtjänstverksamhet
grundläggande
värderingarna
även gäller
de uppgifter

vad gäller
förhållande

till

för socialbidraget.
ska trygga
inledande bestämmelse
anges att Socialbidraget
med
andra
likhet
i
Socialbidraget
grundläggande
försörjning.
Men
en
bli
självförsörsociala insatser syftar också till att förmå människor
att
verkan vilket är det
jande. Socialbidraget
har därmed en rehabiliterande
I lagens

huvudsakliga
syftet

ändamålet

som bidraget
närmare bestämma
skilt
alltid

med

socialbidraget.

ska utformas

på vilket

i varje

är också

Det

enskilt

fall.

sätt det kan ske låter

Att

sig inte göras.
individuella

vad gäller
som grunden för all bedömning
förhållanden.
ska ske utifrån den enskildes individuella

punkten

för bedömningen

göras i syfte att individen

utifrån

det

i lagstiftning
Sär-

insatser

Utgångs-

måste därför alltid
av rätten till socialbidrag
liv både i ett
ska kunna leva ett självständigt

416
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I praktiken kommer därmed de
perspektiv.
och ett långsiktigt
och bedömningar
antaganden
om
som läggs till grund för beslutet
faktorer
socialbidrag
att bli en sammanvägning
av olika individuella
utformas så att det stärker den enprövning
som efter en professionell
liv.
självständigt
leva
skildes möjligheter
ett
att

kortsiktigt

3 §

försörjning
grundläggande
ansvar för medborgarnas
Även
i ett nytt
förtydligas
enskildes
den
framgår av paragrafen.
ansvar
andra stycke.
vad gäller rätten till socialbidrag
Första styckets sakliga innehåll
bestämmelse
i 6 § socialtjänstlagen
nuvarande
som behandmotsvarar

offentligas

Det

lar försörjningsstöd.
ansvar för sin egen försörjning
Genom reglering lagtill rätten till socialbidrag.
reglerats i förhållande
vidsträckfästs den princip
som alltid gällt för rätten men som fått en
samhällsutvecklingen.
till
med
hänsyn
betydelse
tare
I det andra

Den

har den enskildes

stycket

sina försörjansvar för att genom arbete tillgodose
för
rätten till
är en av de principer som alltid förutsätts gälla
stöd. Ansvaret gäller den enskilda individen
men också de

enskildes

ningsbehov
ekonomiskt

som han eller hon har ett legalt försörjningsär att alla i ett hushåll ska ha samma levansvar för. Utgångspunkten
sammanlagda
till hushållsmedlemmarnas
nadsstandard
i förhållande
kan ske på olika
försörjningen
Möjligheterna
inkomster.
att tillgodose
studier, prakanställningar,
former
olika
fråga
kan
Det
sätt.
av
om
vara
eller
åtgärder
arbetsrehabiliterande
arbetsmarlcnadsåtgärder,
tikarbete,
Även
i
grundutbildning
verksamheter.
andra kompetenshöjande
svenkan dock inte kräva
Socialtjänsten
skyldiga att delta
ska är invandrare
övriga

familjemedlemmar

som inte är att betrakta
av oavlönad sysselsättning
RÅ 1995 ref 92
jmfr
åtgärd
arbetsmarknadspolitisk
som arbete
alltid ske för att
RÅ
måste
bedömning
1996 ref 70. En individuell
och
att klara av arbetet.
avgöra om personen har förutsättningar
inte möjligt
att tvinga in en person i någon form av
Det är nämligen
i form

motprestation

eller

förhålsom med hänsyn till individuella
dock
ligger
försörjning
för
I egenansvaret
landen kan antas olämplig.
på
ställning
ska vara aktiv för att söka stärka sin
aratt den enskilde
eller på annat sätt planera för sin framtida försörjning.
betsmarknaden

sysselsättning

eller

liknande

4 §
den nivå som ska gälla för socialbidraget.
innebär inte någon förändring
Bestämmelsen
av vad som gäller
Se vidare
socialtjänstlagen.
6 a § första meningen
ligt nuvarande
avsnitt 9.2.
mänmotiveringen

Paragrafen

reglerar

enall-
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5 §
behandlar

Paragrafen
gälla

Socialbidrag

för kostnadspostema.

punkterna

för vissa kostnadsposter

1
poster punkt
punkt
nadsposter
cialnämnden
är en skälig
Postema

liksom

lämnas

för skäliga

1 och 2. Nivån
riksnormen.

ska bestämmas
2

och den nivå

innehåll

socialbidragets

genom
för socialbidrag

göra en individuell
levnadsnivå.

bedömning

i övrigt

som ska
kostnader

för vissa kostnadsFör övriga

punkt

för att bestämma

3

kost-

ska sovad som

1 motsvarar nuvarande 6 b § punkt 1
inte någon annan ändring i sak.
Beträffande
posterna i punkt 2 har ingen annan ändring gjorts än
vad avser posten tandvård. Bestämmelsen
motsvarar i övrigt nuvarande
i första

socialtjänstlagen

paragraf

stycket punkt

och innebär

6 b punkt

När det gäller

möjligheterna

att erhålla
upphöra.

socialbidrag

för tandvård

ska

inte att socialtill
begränsningen
tandän i dag för omfattande
bidrag ska kunna utgå i större omfattning
Syftet är istället att de med låga eller obefintliga
vårdsbehandlingar.
åtgärder, för att
till förebyggande
ska kunna få socialbidrag
inkomster
akut tandvård

Detta

innebär

åtgäroch kostsamma
senare akuta behov av mera ingripande
levskälig
lämnas för att den enskilda ska uppnå en
der. Socialbidrag
nadsnivå. I fråga om behov av tandvård och kostnaden för denna motundvika

i allmänhet kan bekosta. En särskild
svarar det vad en låginkomsttagare
ska antas
kallade käkbensimplantat
så
fråga i detta sammanhang
är om
behandling
Kostnaden för sådan
är betydingå i rätten till socialbidrag.

tandbehandling.
Detta gäller även anän för mer traditionell
kan kombehandlingsformer
kostsamma
där
tandvård
forrn
mer
av
nan
Efterkostnader.
finns
alternativ
till
lägre
samtidigt
det
ma ifråga när
möjlighet
har
inkomster
inte
vanligtvis
att
som en person med ordinära
inte
ska sådan tandvård
behandlingsaltemativ
betala för kostsamma
ligt högre

I mycket speciella undantagssituatioav rätt till socialbidrag.
föreligga
tandvård
särskild
dock
behov
kan
som innebär ett avav
ner
ska
då gälla tandvård
Det
ovanstående
bedömningsprinciper.
steg från
skäl är sådant att en mer kostsam behanddär behovet av medicinska
omfattas

ling kan vara befogad.
Enligt tredje punkten,

utgå för att tillförsom är ny, ska socialbidrag
behovskostnader
det
gäller
levnadsnivå
säkra den enskilde en skälig
när
i punkterna ett och två. Genom införandet
utöver vad som definierats
onödig.
blir nuvarande 6 g § i socialtjänstlagen
av bestämmelsen
innebär att de insatser som ska omfattas av socialBestämmelsen
i socialtjänsttill bestämmelserna
begränsas i förhållande
bidragslagen
ska därför endast utgå för behov som har samband
lagen. Socialbidrag
med normala
försörjning.

människor
för att tillförsäkra
utgifter
en grundläggande
Är det fråga
behov
tillgodose
att
av vård och behandom

14 19-1630
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ska det prövas enligt socialtjänstlagen.
I de fall den enskilde är i
ekonomiskt
för
bidrag
tillgodose
sociala behov ska det
att
av

behov

enligt

prövas

socialtjänstlagen.

grundläggande

Detta
mellan

fördelningen

är i överensstämmelse
de uppgifter

med

den

i lagen

som regleras
och de insatser som regleras i socialtjänstlagen.
Mot
om socialbidrag
detta
ska
kostnadsbakgrund
för
kunna
socialbidrag
utgå
följande
av

eller nyanskaffning
komplettering
poster: flyttningskostnader,
av möbler, husgeråd, TV m.m. Ifråga om skuldsanering
ska den prövningen
ske enligt lagen om socialbidrag
när skulderna avser det som regleras i

socialbidragslagen.

Enligt

har i vissa fall ekonomiskt

rättspraxis

bistånd

lämnats

för att tillgodose
behov av rekreation
och semester. Efter en
individuell
och med beaktande av kommunens
bedömning
yttersta anska socialbidrag
lämnas. Prövningen
undantagsvis
svar för försörjning
liksom

vad som gäller för allt socialbidrag
vara en bedömning
vad som kan antas vara skäligt för en person som lever under
förhållanden
knappa ekonomiska
men ändå kan klara sin försörjning.
måste

utifrån

Särskilda

familj

skäl

under

socialbidrag
föreligger
när en barnsom kan motivera
och varit
lång tid levt under mycket knappa förhållanden

beroende
permanent eller huvudsakligen
ning. I ett sådant fall kan hänsynen till

ombyte.

levnadsnivå

En skälig

dast i mycket

speciella

resor i Sverige.
Socialbidrag
Även här bör

för sin försörjav socialbidrag
barnens bästa kräva ett miljö-

vad avser resor och rekreation
kan eneller längre
motivera utlandsresor

undantagsfall

ska vidare

kunna

hänsynstagandet

till

lämnas

för

barnets

bästa

vissa

umgängesresor.
bedömningen

styra

ansvaret för att åstadkomma
ett normalt
ummen det huvudsakliga
hänsepraktiskt
såväl i ekonomiskt
gänge åligger båda föräldrarna
som
ende. Inte heller vad gäller umgängesresor
kan det bli fråga om att

bevilja

socialbidrag

för

att utöva

umgänge

utomlands.

Föräldrars

ansvar i detta hänseende har särskilt reglerats genom nyligen genomförda
ändringar i sjätte kapitlet föräldrabalken
se prop. 1997/98:7.
Behov av socialbidrag
för att resa och närvara vid nära anhörigas

Men även i fråga om sådana resor
ska en restriktiv
ske, vilket i princip innebär att rätt till sobedömning
cialbidrag
inte gäller för resor till anhörigas begravningar
som sker ut-

begravningar

kan i vissa fall beviljas.

omlands.
Insatser som inte omfattas
der för psykoterapi
och olika

av rätten till socialbidrag
former av missbruksvård,

är bl.a. kostna-

samt kostnader
Socialav vård- och behandling
av likartad karaktär.
nämndens
för
i
definierade
innebär
lagen
vissa
att
ansvar
grupper
insatser av olika slag kan komma ifråga. Att uttryckligen
vilka
ange
insatser som kan komma ifråga låter sig inte göras utan svårighet. När
för andra former

det är fråga om individuella

insatser

till

barn,

äldre

funktionshindrade
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som inte enbart gäller en grundläggande försörjning
stöd för sådana individuella
behov
av ekonomiskt

ska eventuellt

m.fl.

bedömas

enligt

insatser

alltid

socialtjänstlagen.

i syfte att undvika
ett bidragsberoenskilde beden
det
innebär
fall
vissa
I
att
sätt.
i första
punkten
Fjärde
behovet.
för att tillgodose
viljas socialbidrag
i
stycket reglerar detta. I många fall kan dock behovet av rådgivning
samband med prövi
tillgodoses
hushållsekonomin
frågor
rör
som
Den

ekonomiska

rådgivningen

ende kan ske på olika

För det fall den enskilde endast ansöav rätten till socialbidrag.
inom den befintoch det kan tillgodoses
rådgivning
ker om ekonomisk
för den enskilde ska en
utan kostnadslcrav
liga socialtj änstverksamheten
paragraf.
sådan prövning göras enligt förevarande
ska
I stycket regleras att en riksnorrn
Andra stycket är oförändrat.

ningen

gälla för vissa kostnadsposter
kan medges från riksnonnen

och under

se

prop.

vilka

förutsättningar

undantag

1996/97: 124 s. 170.

6 §

Möjligheten

för socialnämnden

som får socialbidrag
stämmelsen.

Paragrafen
endast
Jämför

och vissa

att ställa vissa krav på yngre personer
för detta regleras i beförutsättningar

nuvarande

motsvarar

redigerats

att avse
författningskommentaren

och har
6 c § socialtjänstlagen
för försörjningsstöd.
istället

socialbidrag
till

bestämmelsen

i prop.

1997/982124

s. 171-172.
7 §
Socialnämnden
fortsatt

stöd av bestämmelsen
för den som utan godtagbart

kan med

socialbidrag

besluta

om att vägra
skäl inte deltar i prak-

tik.
och har endast redige6 d § socialtjänstlagen
motsvarar
har
Bestämmelsen
istället för försörjningsstöd.
rats att avse socialbidrag
i prop.l997/98:l24
kommenterats
s. 173.

Paragrafen

8 §
Bestämmelsen

reglerar

vissa arbetsrättsliga

villkor

för de som deltar

praktikarbete.
Paragrafen
kommenterats

6 e § socialtjänstlagen.
motsvarar
i prop. 1997/982124 s. 173-174.

Bestämmelsen

har

i
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9 §
Socialnämndens

möjlighet

att återkräva

socialbidrag

regleras

i paragra-

fen.

Paragrafen

motsvarar nuvarande 33 § socialtjänstlagen.
stycket har redigerats att avse socialbidrag
enligt 5 § punkt 1
Det innebär ingen förändring
bei förhållande
till nuvarande

Första
och

stämmelse.
Andra

stycket

innebär

lämnat socialbidrag
att i de fall kommunen
kan kräva enligt 5 § punkt 1 och 2 så ska

vad den enskilde

utöver

kommunen
kan alltså

få lämna
bli

Återbetalning
om återbetalning.
lämnats i rehabiliterande
socialbidrag

detta med villkor

aktuellt

i de fall

eller

för att tillgodose
akuta hjälpbehov
inte föreligger
Jämför
enligt 5 § punkt l och

syfte

prop

1996/972124

då rätt till

socialbidrag

de senaste ändringarna

i

s. 93-96

10 §
Den enskildes

återbetalningsskyldighet

belopp

socialbidrag

utgivet

regleras

av felaktigt
i bestämmelsen.

eller

med för högt

Paragrafen motsvarar
33 a § socialtj änstlagen och har endast redigeför försörjningsstöd.
Jämför författistället
rats att avse socialbidrag
ningskommentaren
till senaste ändringen i prop. 1997/98:124
s. 179.
11 §
Förutsättningarna

för socialnämnden

cialbidrag

begränsningar

liksom

av bestämmelsen.
Paragrafen
motsvarar
rats att avse socialbidrag

att väcka talan för återkrav av soför att bifalla en sådan talan framgår

36 § socialtjänstlagen
istället

och har endast redige-

för försörjningsstöd.

12 §
Socialnämnden

Paragrafen

kan i vissa fall efterge
motsvarar

en ersättningsskyldighet.
37 § socialtjänstlagen.

13 §
Bestämmelsen

reglerar

möjligheten

att överklaga

beslut

enligt

lagen.

Paragrafen

motsvaras i gällande rätt av 73 § socialtjänstlagen.
beslut som gäller ekonomiskt
bistånd ska överklagas
den för förvaltningsbesvär
gällande ordningen.
Det innebär

Samtliga
nom
förhållande
nuvarande

till

gällande

rätt kan även beslut

avseende
6 g § socialtjänstlagen
överklagas
som förvaltningsbesvär.
Se vidare avsnitt 8.3.

form

geatt i
med stöd av

som fattats
ekonomiskt
bistånd

i annan

SOU 1999:97
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I bestämmelsen

fastställs

att det krävs
till kammarrätten.

prövningstillstånd

gande av beslut
Paragrafen motsvarar

74 a § socialtjänstlagen.

16.3

till

Förslaget

lag

vid

överkla-

äldreförsöijningsstöd

om

1 999100
till äldre avser att trygga den grundläggande
om försörjningsstöd
för vissa äldre. De som idag är beroende av ekonomiskt
försörjningen
tillförsäkras
bistånd enligt socialtjänstlagen
i stället genom lagen en rätt
kommer stödet att
likhet
med
Socialbidraget
äldreförsörjningsstöd.
till
I
Lagen

eller pensionsförmåner
lämnas i de fall där den äldres egna inkomster
tillskott
för att
och behov därför uppstår av ekonomiskt
är otillräckliga
klara försörjningen.
Rätten till stödet ska prövas utifrån den enskildes
individuella
behov för att den äldre ska uppnå en skälig levnadsnivå.
levnadsnivån

Den skäliga

motsvarar

vad som krävs

för en grundlägg-

ande försörjning.

Äldreförsörjningsstödet

av statliga medel och handoch de allmänna försäkringskassoma.

ska finansieras

has av Riksförsäkringsverket

Äldreförsörjningsstödet

förmån. Rätten till
en skattepliktig
och
utifrån
faktiska
inkomster
därför att bestämmas
stödet kommer
kompensioner dvs. efter avdrag för skatt. Genom denna konstruktion
mer inte stödet att bli
munala skattesatser.

är inte

varierande

över

landet

på grund

av olika

kom-

med iakttagande
av det nya pensionssystemets
är dock inte anpassad till förslaget som lämnats i
SOU 1999: 17.
garantipensionen
betänkandet
om den övergångsvisa
till
till
bestämmelserna
I fråga om anknytningen
om bostadstillägg
är utformad

Lagen

bestämmelser.

pensionärer

Lagen

har lagen om äldreförsörjningsstöd
Förslaget till ändringar

rande bestämmelser.

bostadstillägget

Allmänna

till pensionärer

SOU

utformats

utifrån

av inkomstprövningen
1999:52 har inte beaktats.

nuvaav

bestämmelser

1 §
Det innebär
ska tillförsäkra

enligt första
tillskott.

framgår av paragrafen.
till äldreförsörjningsstöd
är ett försörjningsstöd
att äldreforsörjningsstödet
som
Stödet ska
försörjning.
vissa äldre en grundläggande

för rätten

Grunderna

stycket

endast

För att bestämma

de som är i behov av ekonomiskt
måste en utredatt behov av stöd föreligger
lämnas
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ning

göras om den enskildes egna möjligheter
att klara sin försörjning.
Det blir då fråga om den äldre har rätt till svensk eller utländsk pension
eller har tillgångar
Äldreförsörjsom kan tas i anspråk för försörjning.

ningsstödet

är därför

att förstås

i de fall det efter
som ett komplement
att den äldres inkomstförhållanden
är så bristfälliga att de inte ens förslår till de mest grundläggande
försörjningsbehoven.
Stödet är dock begränsat till de kostnadsposter
som framgår
framkommit

utredning

av 7
måste

En individuell
redovisa

alla

försörjningsbehovet

innebär

försörjningsmöjligheter

inte kan tillgodoses

behovsbedömningen
till

behovsbedömning
sina

framgår

närmare

alltså

att sökande
fastställa
att
att
för
sätt. Principema
för

på annat
av författningskommentarema

7 och 8 §§.
Till

skillnad

från Socialbidraget
ställs dock inte krav på att den enarbete
ska
uppnå
egenförsörjning.
Stödet kommer därgenom
en
för att utgå först från 65 års-dagen dvs. den allmänna pensionsåldem
vilket framgår av andra stycket.
skilde

I de fall

den sökande

har behov av ekonomiskt
stöd utöver det som
äldreförsörjningsstödet
den
sökande
hänvisad till
är
genom
för prövning
socialtjänsten
Lagen medför såleav rätt till socialbidrag.
des inte någon förändring
det
för medborgarnas
yttersta
ansvaret
av

tillgodoses

försörjning

enligt

den föreslagna

Äldreförsörjningsstödet
och med dessa likställda.

deråriga

lagen om socialbidrag.
endast att omfatta gifta och ogifta
De äldre som är försörjningspliktiga
för unkommer

barn

och som har behov av försörjningsstöd
kommer
därför
beroende
förmåner
pensionssystemets
vara
av
fall socialbidrag.
samt i förekommande
för barnens

försörjning

2 §
I den här paragrafen

anges att stödet ska handläggas av Riksförsäkoch de allmänna försäkringskassoma.
Det innebär att stödet
ska finansieras
statliga
medel.
vidare
den
Se
allmänna motiveringen,
av

ringsverket
avsnitt

14.2.

3 §
I paragrafen

regleras

ska bestämmas

att det prisbasbelopp
som det hänvisas
enligt lagen om allmän försäkring.

till

i lagen

4 §
I den här bestämmelsen
ska betraktas
Samma

klargörs

som likställda

makebegrepp

vilka

som vid tillämpningen

av lagen

med gifta.
ska gälla för rätt till äldreförsörjningsstöd

som
till pensionärer.
Det innebär att
om bostadstillägg
den som stadigvarande
bor i hop med någon som han eller hon varit

gäller

enligt

lagen
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gift

med

eller

haft

har eller

barn

tillsammans

med ska likställas

med

Om inte skäl för annat visats ska detsamma gälla ifråga om man
och
eller kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans
stadigvarande
på samma adress. En person som är gift och
är bokförda
gift.

med ogift om inte särskilda
åtskild från sin make ska likställas
skäl talar mot det. Enligt lagen 1994:1117
om registrerat partnerskap
rättsverlcningar
partnerskap
har ett registrerat
som ett äktensamma
för
de som omfatskap. Bedömningen
av rätt till äldreförsörjningsstöd
lever

tas av lagen ska därför

äldreförsörjningsstöd

till

Rätt

göras på samma sätt som för makar.

5 §
en ytterligare
som gäller för att få stödet.
Sökande ska vara bosatt i Sverige
innebär

Bestämmelsen

precisering

enligt första

av de förutsättningar

stycket.

Med bosätt-

försäkavses den betydelse som begreppet har i lagen om allmän
i avsnitt l4.6.l.
ring. Vad det innebär har närmare kommenterats
till Sverige innebär det att beviljande
För de som invandrar
av upperegler
försäkringskassan.
i
Dessa
inskrivning
till
hållstillstånd
rätt
ger
ning

gäller

men enligt regeringens förslag i prop. 1998/99:1 19
kommer
de att ändras. Äldreförpersonkrets
bli en bosättförslaget
i
enligt principerna
kommer
till pensioförmån på samma sätt som bostadstillägget

för närvarande

Socialförsäkringens

om
sörjningsstödet

ningsbaserad
närer.

görs enligt bestämmelser
av rätten till uppehållstillstånd
1989:547.
utlänningsförordningen
och
1989:529
na i utlänningslagen
emellertid
inte någon prövning
inbegriper
Den prövningen
av sökandens möjligheter
att försörja sig i Sverige.
Prövningen

särskilda regler. De grunDen rätför personer inom gemenskapen.
reglerna
EG-rättsliga
De
ten gäller också de som inte är yrkesaktiva.
En penhar kommit
till uttryck i 3 kap. 5 a § utlänningsförordningen.
vilket innebär
beviljas ett så kallat EES-tillstånd
sionerad arbetstagare
För medborgare

das på rätten

rätt till

till

inom

EU och EES gäller

fri rörlighet

uppehållstillstånd

i Sverige

i fem år. Tillståndet

kan under tiden

att den
för
sökande kan Visa att han eller hon har en pension som är tillräcklig
har bestämt att den nivå som gäller for
uppehälle i Sverige. Regeringen
och pentryggad
försörjningen
är
motsvaras av folkpension
att anse att
omprövas

efter

utgången

förnyas.

förutsätter

förordningsregeringens
samt täckta bostadskostnader
kommer därmed inte bli beroende av
EES-medborgare
1992:8.

sionstillskott
motiv

och

Tillståndet
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äldreförsörjningsstöd

eftersom de måste visa att de har sin försörjning
på en nivå som minst motsvarar äldreförsörjningsstödet.
Motsvarande
bestämmelser
gäller även för anhörigas möjligheter
att
beviljas uppehållstillstånd
i Sverige. I de fall en utlänning
efter beviljat

tryggad

uppehållstillstånd
uppehälle

kan

inte kan försörja

uppehållstillståndet

sig eller annars saknar medel för sitt
återkallas
enligt utlänningsförord-

ningen.

Äldreförsörjningsstödet

vilket i sig inneär en form av socialbidrag
bär att den som inte vistas i Sverige inte har rätt till stödet. Av de närför nu ifrågamare skäl som anförts i avsnitt l4.4.3 kan den principen
varande äldre inte upprätthållas
fullt ut. Den som beviljats
stödet och
period avser att vistas utomlands under mer
som under en tolvmånaders
än sammanlagt
tre månader ska därför anmäla detta till försäkringskassan. Detta har reglerats i andra stycket. Därmed
ningsstödets
karaktär som en bosättningsbaserad
I de fall utlandsvistelsen

blivit

återbetalningspliktig

garen
14

för

längre

kommer

äldreförsörj-

att förstärkas.
och stöd ändå lämnats blir motta-

det felaktigt

förmån

uppburna

enligt

beloppet

6 §
I bestämmelsen

försörjningsstöd

anges ett antal förutsättningar
inte kan lämnas.

som innebär

att äldre-

Enligt första punkten kan inte den som valt att ta ut pension före 65
års dagen och som har en förhållandevis
den
låg pension kompensera
lägre pensionen med äldreförsörjningsstöd.
Inte heller ska den som valt att ta ut del av pensionen kompenseras
för detta om den del som tagits ut är så låg att den enskilde utan andra
skulle kunna bli berättigade
till äldreförsörjförsörjningsmöjligheter

ningsstöd

vilket

Tredje
de fall
sion

punkten

den enskilde

vilket

av andra punkten.
innebär att kompensation

framgår

innebär

inte fullgjort

inte ska kunna

sin avgiftsskyldighet

att pensionsrätten

är obefintlig

erhållas

i

för rätt till
eller

lägre

penän den

annars skulle varit.
De pensioner
som enligt

ållagen 1998:674
om inkomstgrundad
kan tas ut i förtid och partiellt
5 kap
är inkomstpension
1 §, tilläggspension
6 kap 1 § och premiepension
9 kap l §. Garan-

derspension
tipension

kan dock

tas ut före 65 års månaden 3 kap l § lagen
varför den inte omfattas av bestämmelom garantipension
i vissa fall tas ut partiellt enligt
sen. Men däremot kan garantipensionen
3 kap. 7och 8
lagen om garantipension
jmfr prop.
1997/982152 av-

aldrig

1998:674

snitt

7.5.

Konstruktionen

för

denna

partiella

sådan att det inte bedöms behövas ett särskilt
tioner i lagen om äldreförsörjningsstöd.

garantipension
undantag

är dock

för dessa situa-
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lagen
till
ansluter
utformning
av undantagen
särskilt
till
gäller
vad
till
bostadstillägg
pensionärer
rätt
om
paragrafs fjärde
Begränsning
i nyssnämnda
enligt 7
bostadstillägg
stycke ger uttryck för att de som enligt det nuvarande pensionssystemet

principiella

Den

1994:308

till
kan ta ut pension tidigare än från 65 års månaden inte har möjlighet
gäller
begränsning
Samma
bostadstillägg.
särskilt
kompensation
genom
sin
eller som inte fullgjort
för dem som tar ut del av pensionen

ifråga

avgiftsbetalning

gjord avgiftsbetalning

Att icke fullom rätt till särskilt bostadstillägg.
begränsar rätt till andra förmåner gäller också för
3 kap 3 § lagen om garantipension.

jämför

garantipensionen
7 §

innehåller

Paragrafen

bestämmelser

om

äldreförsörjningsstödets

nivå

och innehåll.
anger den nivå som gäller för att den enskilde ska
Andra stycket anger de
försörjning.
en grundläggande
vara tillförsälcrad
bostadsbehovsposter
som ingår i stödet och tredje stycket behandlar
Första

stycket

som inte är en del av äldreförsörjningsstödet.
förmån likt andra
är inte en inkomstgrundad
bedömningen
Vid
stöd.
socialförsäkringsförmåner
utan behovsprövat
enskilde är i behov
av rätt till stöd ska därför alltid ifrågasättas om den
någon av de kostav stöd och om det stöd som behövs motsvarar
den enskildes egna
Därefter
ska
stycket.
andra
i
nadsposter som anges
konstaterade
behov i form av
detta
förutsättningar
att själv tillgodose
beaktas.
och tillgångar
pension, egna inkomster

kostnaderna

Äldreförsörjningsstödet

nivån för stödet ska den motsvara vad som krävs
på samma sätt som Socialbidraget
försörjning
grundläggande
en
för vissa äldre
ska
Nivån för vad som
vara en skälig levnadsnivå
beroende
med hänsyn till att de som är permanent
dock utformats
kort tidsperiod
stödet kommer
att vara det under en inte alltför

för

När det gäller

till annan försörjning.
verksamheter
socialtjänstens

möjligheter
gäller

innehåller

Socialtjänstlagen

Begreppet

skälig

levnadsnivå

har närmare behandlats
dock inte någon bestämd nivå

ska motsvara
en skälig levnadsnivå
nadsposter som ingår i den. Däremot

förutom

riksnorrnen

gör.
har
av
utan
vad

i kapitel

11.

för vad som
och de kost-

lagen om bostadstillägg
levnadsnivån
skäliga
nivåbestärrming
för
den
men inte vad den ska
en
är namotsvara. En sammanvägning
av dessa två lagars bestämmelser
är att utforma ett stöd
turlig eftersom syftet med äldreförsörjningsstödet
vid införandet
Motiveringen
försörjning.
för en grundläggande
av det
socialbli
skulle
äldre
inte
också
de
särskilda
bostadstillägget
att
var
med
därför
bestämdes
Nivån
hyror.
till följd av höga
bidragsberoende
vad som kunde
socialbidragssammanhang.

utgångspunkt

från

15 19-1630
Socialtjänst...,
deIA

innehåller

anses vara en skälig

levnadsnivå

i
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Det är därför naturligt
att fastställa samma nivå för den skäliga levnadsnivån
avseende äldreförsörjningsstödet
som den som gäller för
bostadstillägget
för pensionärer.
Nivåbestämningen
innebär att äldreförsörjningsstödet
aldrig kan lämnas med högre belopp än den del av
prisbasbeloppet
som lagen anger.

Begreppet
skälig levnadsnivå
står också för ett visst innehåll.
De
poster som därvid ingår i äldreförsörjningsstödet
har angivits
i andra
stycket. Genom att i lagen ange vad stödet ska täcka blir sambandet till
Socialbidraget
tydligt
eftersom
posterna i allt väsentligt
är desamma
enligt nuvarande
6 b § socialtjänstsom de som ingår i Socialbidraget
lagen. Att i lagen precisera kostnadspostema
bedöms underlätta försäkÄldringskassomas
hantering av den individuella
behovsbedömningen.

reförsörjningsstöd

kan således

aldrig

lämnas

der än de som anges i paragrafen.
Om äldre är i behov av ekonomiskt
bostadskostnader

ska prövningen

om bostadstillägg
reförsörjningsstöd

till

för andra

bidrag
till

av rätten
Det innebär

pensionärer.

levnadskostna-

för att kunna

bidrag

betala

ske enligt

sina

lagen

att de äldre som får äldkommer
och särskilt bostadsatt få bostadstillägg
tillägg så att den skäliga bostadsstandarden
blir densamma
för dessa
äldre som för andra äldre i Sverige med låg pension och höga bostadskostnader.
Samordningen
med bestämmelserna
för bostadstillägg
till
pensionärer
innebär också att försäkringskassan
kan använda sig av de
regler

utan anpassning till nya system för beräkning
som nu tillämpas
bostadskostnader
har utfärdat föreskrifter
etc. Riksförsäkringsverket
av
RFFS
1998:9
Jämför
författom beräkning
av bostadskostnader.

ningskommentaren
sionärer

till

ändringarna

i lagen

om bostadstillägg

till

pen-

nedan.

8 §

Paragrafen

innehåller

bestämmelser
och
om förrnögenhetstillgångar
på rätten till äldreförsörjningsstöd.
Beräkningen
förav
mögenhetstillgångama
ska grundas på de skatterättsliga
reglerna enligt
lagen 1997:323
I förhållande
till de nuom statlig förmögenhetsskatt.
varande reglerna för förmögenhetens
påverkan på bostadstillägget
till
pensionärer
är detta en mer restriktiv
eftersom lagen inte
bedömning
deras inverkan

innehåller

någon avtrappningsregel.

Gränserna
bibehållet

för det sparkapital

äldreförsörjningsstöd

som den äldre kan förfoga över med
anknyter
till den nivå som gäller för

minskningen

med hänsyn till förmögenhet.
Vid
av bostadstillägget
förmögenhetsberäkningen
ska bortses från värdet av privatbostadsfas-

tighet

eller bostadsrätt

som är sökandens pennanentbostad.
ska också beaktas utifrån
av förmögenhet
bestämningen
kapital.
som sker i inkomstslaget

Avkastning
rättsliga

den skatteDen skatte-
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att tas i anspråk för den äldoch
med andra inkomster
och om inte den tillsammans
res försörjning
förutsatt
lämnas
att
äldreförsörjningsstöd
kan
tillräcklig
pensioner
är
behov av stöd först konstaterats.
Det bör uppmärksammas
att den skatt som belöper på kapitalin-

pliktiga

kommer

kapitalinkomsten

komsten

därmed

måste dras av från inkomsten.

Ansökan

av äldreförsörjningsstöd

och utbetalning

m.m.

9 §

regleras

I paragrafen

de krav

som gäller

för ansökan

om äldreförsörj-

ningsstöd.
kraven på ansökan
de formella
stycket innehåller
information
relevant
innehålla
alla
samt vara
den
ska
att
förekommande
sökanden
och
i
och
på heder
samvete av
fall även dennes make.
personligen
ska också lämnas in till försäkringskassan
Ansökan
enFörsta

och andra

som innebär
undertecknad

att söför att kassan ska ha möjlighet
att kontrollera
Är
enligt
och
sjuk
äldre
identifiera
sig.
den
och
kan
kanden är i Sverige
försäkbör
ansökan
personligen
oförmögen
läkarintyg
att lämna in
ringskassan kunna lösa detta genom t.ex. genom hembesök. Ett krav på

ligt tredje

stycket

eftersom
handläggning
även en effektivare
Dessfullständig.
ansökan
konstateras
kan
är
att
det vid samma
för
kräver
ansökan
förstå
vad
utom kan den sökande då få hjälp att

personlig

innebär

inställelse

tillfälle

uppgifter.
Fjärde

stycket

den enskilde

de krav som uppställs i de fall
in sin ansökan till försäkringskassan.

reglerar

älv inte kan lämna
10 §

Paragrafen

innehåller

bestämmelser

ska utbetalas

månadsvis

om

utbetalning

av äldreförsörj-

ningsstödet.
Stödet

enligt första

stycket

och endast

utomlands

vistas
Om mottagaren
landet.
det
i
ordna
utbetalningen
att
eget
ansvar
nes
I andra stycket regleras att stöd lämnas först från den månad
förmån medger
ansökan gjorts. Stödets karaktär av behovsprövad
den pensionsberättigade.

utbetalning

för tid innan

ansökan

lämnats.

Om särskilda

till

är det densom
inte

skäl föreligger

för en månad. Under vissa förutretroaktivt
den äldre ha ett behov av försörjningsstöd
som
enskilde
lånat
har
den
Oftast
på
han tillgodosett
pengar
ett annat sätt.
utgår i
enligt socialtjänstlagen
Bistånd
för att klara sin försörjning.
inte för skulder även om undantag görs i vissa fall. Sådan unprincip

beviljas

kan dock

stödet

sättningar

kan nämligen
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bör även lagen om äldreförsörjningsstöd
inkludera.
att det endast är fråga om undantagssituationer

skäl innebär

och då enbart

för en månad retroaktivt.
kan inte som en behovsprövad
förmån utgå
efter att den berättigade
avlidit.
Enligt
betalas ut under
tredje stycket kan äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstöd

tolv sammanhängande
att inte

mottagarens

månader

med samma belopp under förutsättning
eller ekonomiska
förutsättningar
änd-

personliga

rats.
11 §
Under

vissa

speciella

denna paragraf.

enligt

om allmän
i vilken närmare

Lagen

håller

en bestämmelse
kan
dantagssituation

långvarigt
melsen.

kan stödet

omständigheter

bli

aktuellt.

betalas

försäkring
angivits

16
i vilka

medel
av beroendeframkallande
Bestämmelsen
vad gäller
är också tillämplig

hållanden

till pensionärer

enligt

fall

Ålderdomssvaghet,

missbruk

bostadstillägg

ut till annan
kap. 12 § inne-

anges i bestämutbetalningar
av

15 § i den lagen. Ovannämnda

med samma
även en bestämmelse
ende äldreförsörjningsstödet.
Men det krävs synnerliga
motiverar

stämmelsen

eftersom

utbetalningen

denna unoch

sjuklighet

innebörd
skäl enligt

föravsebe-

ska ske till socialnämnden.

12 §
skyldig
är den bidragsberättigade
sådana omständigheter
innebär
som
det ändras eller minskar.

Enligt

paragrafen

kassan

anmäla

Fullgörs

skyldig

inte denna skyldighet

kan den enskilde

att till försälringsatt behovet av stöbli återbetalnings-

för det belopp

Bestämmelser
mottagits.
som felaktigt
svarande innebörd
finns även i lagen om allmän försäkring
till pensionärer 13 §.
4 § och lagen om bostadstillägg

med mot-

20

kap.

13 §
Bestämmelsen

att erhålla vissa perfrån banker och andra penningförvalsonliga ekonomiska
uppgifter
tande inrättningar
för rätten till stödet. Även om
som är av betydelse
någon begränsning
inte införts i lagen ska den
av uppgiftshämtandet

möjliggör

inte rutinmässigt

tillämpas

får möjligheten

nyttjas

Mot

försäkringskassan

är istället att i vissa fall
av kassan. Avsikten
kan ifrågasättas.
uppgifter
om den enskildes

av att den enskilde lämnar sina uppgifter
ska dock möjligheten
användas restriktivt.

bakgrund

samvete

för

heder

och
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Återbetalning
14 §
av äldreförom återbetalning
sörjningsstödet.
Bestämmelsen
är densamma som gäller för andra socialförsäkringsförmåner
enligt 20 kap. 4 § lagen om allmän försäkring

paragraf

Denna

innehåller

bestämmelser

och 13 § lagen om bostadstillägg

Överklagande

till pensionärer.

m.m.

15 §
som är behörig att fatta
anger vilken försäkringskassa
Bestämmelsen
äldreförsörjningsstöd.
enskildas
är utformad
om
har
från de regler som gäller idag. Regeringen
utgångspunkt

Bestämmelsen
beslut
med

personkrets
i ett förslag till riksdagen om Socialförsäkringens
till försäkföreslagit
anknytning
1998/992119
prop.
att nuvarande
utgå ifrån vilken
ska upphöra och istället ska berättigandet
ringskassan
emellertid

därmed
kommer
typ av förmån det är. Äldreförsörjningsstödet
och rätten till stödet att bedömas
förmån
bosättningsbaserad
dessa bestämmelser.

bli

en
enligt

16 §
innehåller

Paragrafen

bestämmelser

för omprövning,

ändring

och över-

beslut enligt lagen. Bestämmelsen
inav försäkringskassans
att samma regler ska gälla för äldreförsörjningsstödet
som för
Enligt dessa bestämmelser
kan aldrig
socialförsäkringsförmåner.

klagande
nebär
andra

göras till den enskildes nackdel. Enligt
en omprövning
personkrets kommer denna
om socialförsäkringens

prop. 1998/99: l 19
bestämmelse
inte

att förändras.

Övriga bestämmelser

m.m.

17 §
ett antal olika förutsättningar
som ska gälla vid
gäller sammanlagen
De
äldreförsörjningsstöd.
av
om
eller nedbeslut, indragning
tillsyn, provisoriska
av förmåner,
och överlåtelse
förbud mot utmätning
av stödet, preskription,

Bestämmelsen

reglerar

tillämpningen
träffande

sättning

av ersättning,
Eftersom

utredningsåtgärder
bestämmelserna

och uppgiftsskyldighet.
ska gälla

för

äldreförsörjningsstödet

samma sätt som för socialförsälcringsfönnånema
till motsvarande
bestämmelser
i lagen om allmän

hänvisas
försälqing.

på

i paragrafen
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Ikraftträdandebestämmelser
Den föreslagna
reslås

lagen föreslås

för den övergångsvisa

ringarna

träda i kraft

i lagen om bostadstillägg

16.4

Förslaget

1994:308

till

vid samma tidpunkt
som föoch de föreslagna änd-

garantipensionen

till pensionärer.

lag
om

om

ändring

i lagen

bostadstillägg

till

pensionärer

1 §
Förutom
tillförts

ändring
en redaktionell
paragrafen.
Den innebär

stöd enligt

den föreslagna

har en ny femte punkt i första stycket
att de som uppbär äldreförsörjningslagen om äldreförsörjningsstöd
även ska vara

berättigade

till bostadstillägg
och särskilt bostadstillägg
enligt lagen.
idag har de som är berättigade till en kvotdelsberäknad
pension
rätt till bostadstillägg
enligt lagen. Det har dock inte gällt dem som utan
pensionsrätt
varit beroende av socialbidrag
för sin försörjning.
De äldre
äldreförsörjningsstödet
för levnadskostnader
som med det föreslagna
Redan

även är i behov av ekonomiskt
bidrag för bostadskostnadema
ska få det
behovet tillgodosett
till
och
bostadstillägg
särskilt bostadsgenom rätt
tillägg enligt lagen.
5 §

Paragrafen

bostadstillägg

innehåller

bestämmelser

i förhållande

till

som reglerar pensionärens
dennes inkomstförhållanden.

rätt till
Bestäm-

melsen

har ändrats på så sätt att den nionde punkten iandra stycket fått
ska inte äldreförsörjningsen ny lydelse. I likhet med Socialbidraget
stödet räknas som inkomst vid bestämmandet
Till
av bostadstillägget.
följd av detta tillägg i lagen måste nummerordningen
på de två följande
punkterna ändras.
7 §
I paragrafen

regleras förutsättningarna
för det särskilda bostadstillägDen
föreslagna ändringen innebär en ändrad lydelse av den fjärde
get.
punkten i andra stycket. Vid beräkningen
av den inkomst som ligger till
grund för bedömningen
till
det
särskilda bostadstillägget
rätten
ska
av
även äldreförsörjningsstödet
medräknas.
Den föreslagna fjärde punkten
ersätter därmed nuvarande fjärde punkt
den därpå följande får nummer sex.

som därmed

blir

den femte

och
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Ikrafträdandebestämmelser
föreslås

Lagändringama

vid samma tidpunkt som förslaget
till den
Se författningskommentaren

träda i kraft

lag om äldreförsörjningsstöd.
lagen i avsnittet ovan.

till

16.5

Förslaget
1980:

till

lag

om

i sekretesslagen

ändring

100

7 kap
4 §
gjorts att sekretessen inom socialtjänsten
i ärenden som avser
hos
uppgifter
även omfattar
en tillsynsmyndighet
till änd"tillsyn"
i förslaget
och utvärdering.
Begreppet
uppföljning
till att avse kontroll
har definierats
ringar i socialtjänstlagen
av laglig
och enskild verki kommunal
i individärenden
het och rättssäkerhet
har det tillägget

I paragrafen

de krav på kvalitet
uppfyller
att sådan verksamhet
som
har därmed fått en något
Begreppet "tillsyn"
anges i den föreslagna 7
att göra
än tidigare. Därför har det varit erforderligt
snävare innebörd
sekretessen
så
denna
paragraf
sekretessbestämmelsen
i
att
i
tillägg
ett
samhet

och

även i sådana ärenden hos tillsynsmyndighet
som avser
och utvärdering
av verksamhet inom socialtjänsten.

kan bibehållas

uppföljning
7 §
Paragrafen

reglerar

sekretessbestämmelsema

för

socialförsälcringsför-

som handläggs av
I lagen bör ett tillägg
göras i första
försäkringskassan.
den allmänna
stycket som innebär att sekretess även gäller i ärenden enligt den förefrån andra förmåTill skillnad
slagna lagen om äldreförsörjningsstöd.
tillägg
detta
bestämmelsen
bör
göras i fråga
i
ner som inte omnämns
eftersom karaktären på detta stöd är socialom äldreförsörjningsstödet
måner

och andra bidrag

eller

ekonomiska

förmåner

samma stränga sekretess som
men skäl saknas att föreskriva
syfte bör
I förtydligande
det som gäller för socialtjänstverksamhetema.
genomföras.
därför ändringen

bidragslikt
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till

Förslaget

lag

om

kommunalskattelagen

Anvisningarna

till

I anvisningspunkten

skattepliktig

inkomst.

äldreförsörjningsstödet

ändring

i

1928:370

19 §

regleras

bl.a.

att Socialbidraget

inte

ett tillägg i första stycket
att undantas från beskattning.

Genom

ska vara en
kommer
även
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Särskilda

yttranden

Särskilt

yttrande

sakkunnig

av

Boel

Callenno

har på ett förtjänstfullt
sätt lagt ner möda på att beskriva och
förutsättningar
och förändrade
utveckling
socialtjänstens
unUppmärksamhet
funnits.
har
der de snart tjugo år som socialtjänstlagen
årens utveckling
har också ägnats frågor om de kommande
av behov
verksamhetsområoch angränsande
och resurser inom socialtjänsten
det senaste decenniet, genomhar, under framförallt
den. Socialtjänsten
bl.a.
Utvecklingen
är
gått stora förändringar.
en följd av en kraftig ökhuvudmannaskapsning av antalet äldre i höga åldrar, förändrade
arbetslöshet.
Samhög
mycket
svenska
mått
med
mätt
och
gränser
en
Även
marginellt.
ökat
endast
vård
och
för
tidigt har resurserna
omsorg
för närvarande talar för en viss återom mycket i samhällsutvecklingen
torde det
såväl avseende behovs- som resursutveckling
hämtning
står inför betydande
framöver
stå utom allt tvivel
att kommunerna
och att
vård och omsorg av god kvalitet
svårigheter
att tillhandahålla
samhällsolika
följer
resursanspråk
de ökande
finansiera
som
av

Utredaren

analysera

ett kommunalt
därför avvikande

Utökade

denna bakgrund

Mot

förändringar.

dela

perspektiv

utredarens

i några särskilt

uppfattning

rättighetsinslag

är det på flera områden

i socialtjänstlagen

slutsatser.

betydelsefulla

svårt att från
Jag redovisar

frågor.

och socialbidragslagen

av rättighetsom en utökning
har på ett
Utredaren
och socialbidragslagen.
inslagen i socialtjänstlagen
Enligt min mening är
sitt val av lagkonstruktion.
utförligt
sätt motiverat
har orsakat
konstruktion
svårt att hävda att nuvarande
det emellertid
Jag motsätter

allvarliga

mig

utredarens

missförhållanden

förslag

i verksamheterna

och sådana brister
Vidare

i lag-

påkallad.
är omedelbart
att en lagändring
anser
konsekvenser
som följer
att de praktiska, politiska och finansiella
analyserade för att kunna ligga till
förslag är otillräckligt
av utredarens
grund för en lagändring.

tillämpningen
jag
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efter

Riksdagen

tjänstlagen
lagen

knappt

fullföljer

till

två år
utredarens

förslag

återgår

i princip

social-

den konstruktion

hade före

1 januari

med en generellt utformad biståndsrätt
1998. Lagens rättighetsinslag
utökas genom

bestämmelsen
vice,

att den enskilde som har behov av stöd och hjälp, serska ha rätt till bistånd om behovet
omsorg och behandling

vård,

inte kan tillgodoses
på annat sätt. Den föreslagna socialbidragslagen
har en tydlig rättighetsprofil
med en relativt hög grad av detalj styrning.
Den 1 januari
1998 gavs kommunerna
ett utökat inflytande
att, inom
lagens gränser, påverka innehållet
i många av socialtjänstens
insatser.
Det

gäller

delar

biståndet
samt stöd, vård och
av det ekonomiska
till bl.a. barn och unga, äldre, funktionshindrade
och till människor
med missbruksproblem.
De ändrade bestämmelserna
har nu tillämpats
under knappt två år. Även om kritik har framförts
mot
lagens konstruktion
så är det svårt att hävda och, med stöd av studier,

behandlingsinsatser

belägga

har misskött
sitt utökade ansvar på ett sådant
att kommunerna
sätt att en radikal och omedelbar lagändring är motiverad.

Konsekvenser

av utökade

rättighetsinslag

Jag anser att utredaren visserligen
mellan
fördelning
olika aktörer
Enligt

min

mening

och beaktat

har lyft

har utredaren

bl.a. politiska,

och diskuterat

som är inbyggd
emellertid
inte

professionella

den ansvarsi socialtjänstlagen.

grundligt

och finansiella

analyserat

konsekvenser

av den lagkonstruktion
som föreslås.
Det är svårt att precisera innehållet
i sociala fömiåner
och att göra
dem rättsligt utkrävbara.
Detta förhållande
gäller i synnerhet tjänster av
olika slag. Det ligger i den sociala lagstiftningens
karaktär att det varken är möjligt

gränsade

målgrupper

människor
sätt blir

dighet

eller

under

eftersträvansvärt
för,

och

att i förväg

innehåll

vissa förutsättningar

precisera

de sociala

skall kunna

på det sociala
en rättighetsbestämmelse
sådan
konstruktion
När
förenas
vag.
en

i detalj

förmåner

tillhandahålla.
området

av-

som
På så

med nödvän-

med begreppet

skälig

levnadsnivå

som en allmän norm för att fastställa hjälpens omfattning
och kvalitet
samt en rätt för den enskilde att anföra förvaltningsbesvär
hos domstol, blir konsekvensen
i princip överlämnar
till
att lagstiftaren
domstolarna

att genom praxis ge lagen innehåll. Utredarens
således betydande praktiska och principiella
konsekvenser.

Förslaget
justis

för utvecklingen

får

tillbaka till det system för s.k. skälighetsunder
som
mer än 15 års tid ledde till kritik från bl.a.
och Kommunförbundet.
Domstolama
får en utökad

hos domstol

kommunerna

förslag
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att bestämma nivån på sociala tjänster, även om detta skulle
Att socialtjänstlagen
stå i strid med kommunernas
egna bedömningar.
också skall tjäna som ett tydligt stöd för bl.a. den
genom sin utformning
kommer därvid på
institutionerna
och de politiska
sociala professionen

befogenhet

kommuförslaget
begränsar
perspektiv
ett finansiellt
kostnadsutveckling.
socialtjänstens
att kontrollera
nernas möjligheter
innehåll och
för socialtjänstens
ansvariga
Med domstolarna
ytterst
som
Från

undantag.

vidare

kommer

omfattning

det politiska

och finansiella

ansvaret

att vara

åtskilt.
i domstol genom
av utredaren till prövningen
och förstärks.
behålls
förvaltningsbesvär
trots att ramlagskaraktären
Förutsebarhet
i tillämpningen
är en kämfråga i rättssäkerhetsbegreppet.
för alla som har att tolka lagen försvåras genom
En sådan förutsebarhet
Rättssäkerheten

utredarens

förslag.

knyts

förslaget

Med

blir

rättssäkerhet

synonymt

med för-

och avgörande nyanser saknas i fråga om vad som i
valtningsbesvär
rättsligt avseende bygger upp en rättssäker ordning på samtliga tillämp-

ningsnivåer.
som, med en annan
politik och profession,
mellan juridik,
balanspunkt
ger ett större ansvar
Genom att lägga ett större ansvar, såväl vid lagtill de två sistnämnda.
ansvariga och
tillämpning
som vid granskning i efterhand, på politiskt
kunna bli
alla
sidor
fråga
torde
organisationer
professionella
av en
Som kommunföreträdare

förordar

jag ett system

och legitimitet.
som har både kompetens
av institutioner
och
måste givetvis ske både internt av huvudmannen
Denna granskning
krav
på
ställer
huvudmannen.
Ett
sådant
från
fristående
system
externt,
patientnämndemas
tillsynsfunktionen,
bl.a.
utveckling
av
en kraftfull
Det ställer också krav på
tjänsteansvar.
verksamhet
och socialtjänstens

bedömda

som lokalt.
förvaltningsbesvär
ses av
människors
tillgodose
enda
framkomliga
den
utredaren
vägen att
som
och att stärka deras ställning inom
behov av bistånd från socialtjänsten
densamma.
Jag finner det anmärkningsvärt
att utredaren inte grundligt
de politiskt

ansvariga

Utökade

har övervägt

institutionerna,

rättighetsinslag

andra möjliga

Europakonventionen

förenade

nationellt
med

vägar att nå detta mål.

om kommunal

självstyrelse

självstyrelse inkor1989 är Europakonventionen
om kommunal
förstås enligt konsjälvstyrelse
porerad i svensk rätt. Med kommunal
att inom
tredje artikel bl.a. kommunernas
ventionens
rätt och möjlighet
Sedan

lagen
heterna

angelägendel av de offentliga
och sköta en väsentlig
intresse.
på eget ansvar och i den lokala befolkningens

reglera
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De bestämmelser

gäller

i konventionen

när det
som närmast aktualiseras
med kommunerna
huvudmän,
som
självstyrelsens
omfattning,
artikel 9 om

rättighetslagstiftning

är artikel

i Sverige

4 om den kommunala
ekonomiska
resurser

kommunernas
den

kommunala

befogenheter
skränkta

självstyrelsen.

och artikel

ll

för
om rättsskyddet
framgår
att de
fullständiga
och oin-

bestämmelserna

Av

skall vara
som ges kommunerna
ekonomiska
att kommunernas
resurser skall motsvara
tilldelats
dem
i
grundlag och annan lag ait.9
och att
som
skall ha rätt att anlita ett judiciellt
förfarande
för att

art.4,

de uppgifter
kommunerna
säkerställa

ett fritt

utövande
och respekt för de
av sina befogenheter
kommunal
självstyrelse
finns
fastlagda
i grundlagen
om
som
eller den nationella
lagstiftningen
art.l l.

principer

Enligt

min mening

är förenligt
anser
slagets

finns

det flera skäl som talar for att förslaget
grundsyn och bestämmelser.

med Europakonventionens

inte

har gjort den självständiga
att utredaren
förenlighet
med konventionen
som borde

analys
kunna

inte

Jag

av lagförerfordras
i

sammanhanget.

Domstolarnas

roll

Jag motsätter
mig
inom socialtjänsten
Med

utredarens

förvaltningsbesvär

domstolarna

förslag

att alla beslut i individärenden
överklagas genom förvaltningsbesvär.
inom socialtjänsten
som överklagningsväg
ges
såväl beslutens laglighet
att kontrollera
som

skall kunna

befogenhet

dess lämplighet.

Domstolen
kan också ersätta beslutet med ett annat
den
bättre.
I
perspektiv
ett internationellt
är denna vida
som
anser vara
befogenhet
för förvaltningsdomstolama
unik och den ifrågasätts
inom
den författningspolitiska
debatten i Sverige.
Att den svenska

tillräcklig
ifrågasätter
tjänsten

ordningen

argumentation

avviker

från andra länders

mot förvaltningsbesvär

inom

är i sig inte en
Jag

socialrätten.

förvaltningsbesvär

från

i huvudsak

inom socialsom överklagningsmöjlighet
två utgångspunkter.
Den ena ansluter sig till

den diskussion

att
som förs i 1999 års rapport från SNS Demokratiråd:
med
särskild
politisk
legitimitet,
sätts att kontrollera
organ
och kommunstyrelser,
kan från demokratisk
synpunkt
t.ex. regeringen
ifrågasättas.
Om lagstiftningen
är oprecis och lämnar ett betydande
domstolar

tolkningsutrymme

åt beslutsfattarna,

vilket

skäl är fallet
av pragmatiska
delar av det politiska
ansvaret
över på domstolarna.
I likhet med den refererade rapportens
författare
ansvariga
anser jag att detta politiska
ansvar skall åvila politiskt
institutioner,
inte oberoende domstolar.
med

den sociala

lagstiftningen,

läggs
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andra

Min

är att jag, mot bakgrund
och utvecklas,
i dag bedrivs

utgångspunkt

verksamheter

tjänstens

yttranden

av hur socialifrågasätter
om

prövning av människors
medger en ändamålsenlig
prövningen
Genom
klagomål
i olika
av ett besluts lämpinte enbart en rättslig prövning,
utan gör samlighet gör domstolarna
föroch
politiskt
professionellt
beslutet
är
tidigt en bedömning
om
förvaltningsbesväret

situationer.

svarbart.

både fackkunskaper
förutsätter
prövning
och det är inte självklart att sådan kompetens finns
främst äldreomsorgen,
Vidare kräver flera verksamheter,
med en
förändringar
av olika slag som inte går att förena
Utan att föri domstol av biståndsbeslut.
överprövning

En sådan vidsträckt

och lokalkännedom
i domstolarna.
kontinuerligt

ändamålsenlig

kan det
i vissa situationer,
av biståndsbeslut
sker
livssituation
människas
konstateras
att många avgöranden kring en
I sådana situainom socialtjänsten.
situationer
informellt
i vardagliga
och skulle behöva kompletotillräcklig
tioner är domstolskontrollen
teras med andra granskningsinstrument.
sätt hade prövat
Jag önskar att utredaren på ett förutsättningslöst
ringa

domstolskontrollen

där åtskillnad
görs mellan lagför en besvärsordning
begränsas till att pröva
Att domstolsprövningen
lighet och lämplighet.
behöver
inte innebära att den
rättsregel
någon
strider
beslut
mot
om ett
utifrån politiska
lämplighet
Beslutets
åsidosätts.
enskildes rättssäkerhet
aspekter bör kunna prövas av andra, från huvudoch professionella
förutsättningarna

mannen

fristående,

tandvårdskostnader

till

Socialbidrag

instanser.

har många människor
nya bestämmelser
För
behov
tillgodose
sina
svårt att
med lägre inkomster
av tandvård.
socialkan
tandvård på annat sätt
den som inte kan bekosta erforderlig
att tandbidrag utgå för detta ändamål. Jag delar utredarens uppfattning
borde omfattas
vård är ett behov som likt de medicinska
av ett fördetta
fullföljt
ha
borde
utredaren
därför
Jag anser
säkringsskydd.
att
med
syftet
tandvårdsreformen
och föreslagit en översyn av
resonemang
höga
att inom tandvårdsförsäkringens
ram skapa ett skydd mot för
Genom

tandvårdsreformens

för grupper

tandvårdskostnader

Ett utökat

statligt

Jag stödjer
socialbidragets

ansvar

utredarens

för socialbidragskostnaderna

förslag

finansiering.

med låga inkomster.

att staten

Jag motsätter

bör

mig

ta ett större ansvar för
dock slutsatsen att en
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där staten

och kommunsektom

delar

finansieringen

inte

kan

förordas.
Utredarens
ringen
påpekas

av
i utredningen

detaljerad
liga

slutsats

Socialbidraget

lagreglering,

trygghetssystemet

socialbidragskostnademas
Utredaren

att staten bör ta ett större ansvar för finansieär lika välkommen
Som det
som logisk.
är förslaget

följd av bl.a. en mer
en naturlig
samband som finns mellan det statoch kommunernas
socialbidragskostnader
samt
känslighet
för konjunktursvängningar.
det starka

för fram

tre alternativa
sätt att öka det statliga ansvaret.
alternativet
delad finansiering
dras slutsatsen att nackdelarna överskuggar
Även
de fördelar som sannolikt
föreligger.
om det
finns uppenbara nackdelar med en delad finansiering
jag
att det är
anser
avgörande
betydelse
och
kommunsektom
med denna
att staten
av
lösning tar ett gemensamt
funktion
ansvar för att socialbidragets
som
vid tillfälliga
ekonomiska
svårigheter
och delar på risken
en stödforrn
för en ogynnsam kostnadsutveckling.
När

det gäller

Särskilt

Avsaknad

yttrande

av

sakkunnig

Eivy

Häggström

av analys

Socialtjänstutredningen
har i den del som gäller
kostnader
för bidraget
serat på att kommunernas
1990 talet. Utredningen
lägger huvudförklaringen

Socialbidraget

naderna

i kombination

på det

försämrade

arbetsmarknadsläget

ökat

kraftigt

på de ökade

fokuunder
kostmed

bl.a. skärpningar

för att omfattas av andra trygghetssystem.
av villkoren
De grupper som utredningen
framhåller
som långvarigt socialbidragsberoende
invandrare
är ungdomar,
och ensamstående
föräldrar
med
låga inkomster.
Utredningen
det
finns
inte
obetydlig
anser att
en
grupp
arbetslösa

faller mellan
och
arbetsförmedlingen
som i viss mening
socialtjänsten.
De är arbetssökande
men om arbetsförmedlingen
anser
får de ingen eller begränsad service.
att de inte är fönnedlingsbara

Arbetsmarknadens

krav på arbetskraften

ökar och utredaren

befarar

att

till

arbetsmarknadspolitiken
minskar så går det ut över
personer som står längst från arbetsmarknaden.
Jag menar att frågan om vem som ska ha ansvaret för olika
grupper

när resurserna

problem.
är ett gammalt
Var slutar försäkringskassans
av personer
för
rehabilitering
och
ansvar
var tar arbetsförmedlingens
ansvar vid
Var går gränsen for socialbyråns
huvudansvar
och när ska huvudansvaret, och därmed indirekt
försörjning,
åvila arbetsförpersonens
medlingen.
Jag håller
med utredaren
arbetsförmedlingen,
i
om att
samarbete med andra, bör arbeta även med personer som står långt från
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Jag anser dock att det utan en närmare analys av hur
att utgå
socialbidragstagare
är sammansatt inte är meningsfullt
generell modell som innebär arbetsförmedlingens
ansvar för

arbetsmarknaden.
gruppen
från en
dessa personer.

att en tillräcklig
saknas i utredningen.

Jag konstaterar

och svåra problem

en sådan analys
idé om
till utredarens
Arbetsmarknadspolitiken
Utan

det lokala

område

analys

av detta

stora

ställning
anser jag inte heller att det går att ta
ökade ansvar.
arbetsförrnedlingsnämndemas
inom vars
bör förbli en statlig angelägenhet

inflytandet

kan öka.

och ansvarsUtan en närmare analys av gruppen socialbidragstagare
idén om
heller
och aktörer kan inte
mellan organisationer
fördelningen
för personer som inte är arbetshandikappade
men
en lönesubvention
arbetsmarknaden
den
arbete
på
finna
öppna
har stora svårigheter
att
har inte berört finansieringen
Utredningen
genomföras.
av en sådan
subvention.

kring

betona att jag är en varm anhängare av samarbete mellan
och andra institutioner
arbetsförmedling
försäkringskassa,
bör
och
problemområden
att det samarbetet
klart definierade

kunna

öka.

Jag vill
kommun,

Den lägsta

ersättningen

vid deltagande

i arbetsmarknadspolitiska

åtgärder
skulle kunna minskas om
att Socialbidraget
gör bedömningen
till
den
kr
103
f.n.
utbildningsbidraget
som deltar i en arbetsmarkåtgärd utan att vara berättigad till arbetslöshetsersättning
nadspolitisk
Utredaren

UtredaUtredaren
anser att en sådan höjning har hög prioritet.
höjsådan
finansiering
någon
föreslagit
emellertid
inte
har
av en
ren
Utgiftspå
kr
miljarder
till
1,1
ning, som för år 1999 kan beräknas
och arbetsliv. Jag anser att det inte går att ta
område 14 Arbetsmarknad
hur angereform i denna storleksordning
till en ofinansierad
ställning
lägen reformen
än är.

höjdes.

sakkunniga

Särskilt

yttrande

Agneta

Rönn-Diczfalusy

Charlotta
Utredaren

av

Gustafsson
har haft

i uppdrag

tjänstlagen

och socialtjänstens

bl.a.

proposition

den

och

om

att se över vissa frågor rörande socialBakgrunden till uppdraget är
uppgifter.
1997 prop.
socialtjänsten
som lades
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och

som byggde på förslag från Socialtjänstkommittén
har bl.a. haft i uppdrag att överväga hur Socialbidraget
och övriga trygghetssystem
bättre ska kunna samverka,
att analysera
socialtjänstlagens
struktur
och konstruktion,
att analysera principerna
1994. Utredaren

för

socialtjänstens

finansiering,

att lämna förslag rörande hur socialbättre
bistå vid tillfälliga
att
sociala eller
ekonomiska
problem
samt att lämna förslag
rörande
formerna
för
tillsynen av socialtjänsten.
Vi tycker att utredaren på flera områden har gjort
en förtjänstfullt
arbete. Det gäller bl.a. genomgången
socialtjänstens
utveckling
av
sedan socialtjänstlagens
tillkomst,
liksom
den diskussion
som förs i
betänkandet
när det gäller statlig styrning av socialtjänsten
samt avvägtjänsten

ningen

kan

mellan

förändras

för

individens

rättigheter

och andra krav.

Utredaren

för ock-

så intressanta

när det gäller lagstiftningen
resonemang
om problemen
På några områden ser vi dock vissa problem
som rör äldreomsorgen.
med betänkandet
och utredarens förslag.
Vi

mellan
socialbidrag
och
anser att analyserna
av sambanden
trygghetssystem
Det hade varit mycket värdefullt
är bristfälliga.
utöver att studera dem som faktiskt
haft socialbidrag,
om utredaren,
också hade gjort analyser t.ex. av hur individer
rör sig mellan de olika
övriga

och av de situationer
där systemens utformning
kan antas
eller försvaga en viss utveckling.
att förstärka
Med utgångsfrån en sådan analys hade sannolikt
intressantare
en betydligt

systemen,
bidra

till

punkt

diskussion

statliga

kunnat

föras

i betänkandet

transfereringssystemen

mellan de
om hur sambanden
och socialbidragen
skulle kunna förbätt-

ras. Utredaren har nu, utifrån de analyser som gjorts, redovisat ett antal
statiska förändringar
i transfereringssystemen
som utredaren bedömer
behövs för att minska behovet av socialbidrag.
Det handlar bl.a. om
utökade studiemedel
för studerande
med barn, höjd lägsta ersättning
vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, höjda bostadsbidrag
för barnfamiljer

och nya lönesubventioner
för långvarigt socialbidragsDet är dessutom fråga om åtgärder som medför stora utgiftsökningar för staten och den offentliga
sektorn som helhet. Vi anser att
utredningens
bedömningar
behoven
av
av dessa åtgärder också borde
ha föranlett en diskussion
finansieringen.
Vidare saknas i vissa fall
om
beroende.

kostnadsberäkningar

och konsekvensanalyser
av åtgärderna. Detta gäldär det saknas såväl en beom en lönesubvention,
omfattningen
av målgruppens
som en analys av riskerna för
undanträngning
ordinarie
arbetstillfällen
och för att den enskilde
av
därmed aldrig får ett reguljärt arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
ler t.ex.
dömning

förslaget

I utredarens

uppdrag

har också ingått

av att förändra principerna
hovet av att få till stånd

att analysera eventuella behov
för socialtjänstens
utifrån befinansiering,

en mer

långsiktig

stabilitet

i resurserna

på

yttranden
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alla omsorgsområden.

socialtjänstens

anser vi att utrediskussion
om dels vilka

På denna punkt

borde fört en betydligt
mer ingående
olika delar, bl.a.
ställs
för socialtjänstens
anpassning
krav
på
yttre
som
kommureella
möjligheter
vilka
och
dels
storlek,
relativa
utifrån deras
för
olika
delarna
de
i
att klara
nerna har att göra omprioriteringar
och de tillgängliga
i socialtjänstlagen
balansen mellan ambitionsnivån
daren

skulle vara att
resurserna. Vi delar inte utredarens slutsats att en lösning
bl.a.
socialbidragen,
för
kostnaderna
delar
på
och
kommunerna
staten
kommunala
samlade
de
4
%
av
av det skälet att dessa endast utgör ca
Andra delar av socialtjänsten
kostnaderna.
som har större del av kostnaderna kan också variera betydligt under loppet av några år. Ett sådant

skall följas

ñnansieringsansvar

och

att verksamhetsansvar

om generella statsredan idag goda
har statsmakterna
mellan
främst samhällsekonomi,

åt. Genom

principen

vars storlek fastställs årligen,
möjligheter
att göra en avvägning
krav
och verksamhetens
kommunal
ekonomi
med riktade statsbidrag
fastställas. Nackdelarna

bidrag,

för

princip

med nuvarande

delat ansvar skulle inte heller vara förenligt
mellan sektorer, nämligen
ansvarsfördelning

när

skall

statsbidragen

i många

har framhållits

sammanhang.
av socialbidragen
i en egen lag är
socialbidragen
för att lägga
motiven
det är betänkligt
att i princip föreslå en åteireglering
kan omfatta och i
när det gäller vad socialbidraget
När

gäller

det

ordningen.

regleringen

har inte gjort

Utredaren

anser

vi

dels

att

svaga, och dels att
till 1997 års regler

om besvärsav de nya regproblem
som ger grund
av

fråga

utvärdering

någon

som visar att dessa lett till olika typer
för en återreglering.
i socialtjänstlagen
De förslagna förändringarna

lema,

och i regleringen
av
får en ännu starkare karaktär
annat förslagen till att utvidga
av rättighetslagstiftning.
samt andra behov
rätten till bidrag för tandvård utöver akut tandvård
och att den enskilde
men också den generella rättighetsregleringen
Vi menar att
skall tillförsälcras
genomgående
en skälig levnadsnivå.
vilket
är tvekför
kommunerna,
ökade
åtaganden
innebär
dessa förslag
Förslagen
kommittédirektiven.
samt i sig med hänsyn till de generella
innebär

socialbidragen

borde

dock

framför

konsekvenserna,

att lagstiftningen
Det gäller bland

allt ha föranlett

mer ingående
ekonomin.

betydligt

bl.a. för den kommunala

analyser

av
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13.Etik ochdemokratiskstatskonst.
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14.Denframtidakommersiellalokalradion.Ku.
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16.Ökadrättssäkerhetiasylärenden.UD.
17.Garantipension
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28. Kontantmetodför småföretagare.
Fi.
29. Internationellkonflikthantering- att förberedasig
tillsammans.Fö.
30. Yttrandefrihetenochkonkurrensen Förslagtill
mediekoncentrationslag.
m. m. Ku.
31. Tillsyn över advokaterm. m. Ju.
.
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32 Utvecklingssamarbete
pårättsomrädet.Ju.
.
33. Bo tryggt - Betalarätt. Särskildaboendeformerför
äldresamtavgifterför äldre-ochhandikappomsorg.
34. Svensktmedborgarskap.
Ku.
35. Fastighetsmäklamämnden
- effektivaretillsyn. Fi.
36. Likvidation av aktiebolag.Ju.
37. Underrättelsetjänsten
- en översyn.Fö.
38. Följdleveranseri sambandmedexport av
krigsmateriel.UD.
39. Vuxenutbildningför alla Andraåretmed
Kunskapslyftet.U.
40. Demokratini denoffentligasektornsförändring.
Demokratiutredningens
skriftserie.Ju.
41. Bevaradokumentärfilmens
kulturarv. Åtgärdsförslag samtförslagtill ett centrumför dokumentärfilm
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42. Ny Iuñfartslag.N.
43 Oberoende,ägandeochtillsyn i revisions.
verksamhet.Ju.
44. Öppenelmarknad.N.
45 Slutförvaringav kämavfall.Kommunernaoch
.
platsvalsprocessen.
M.
46. Ökadesocialbidrag.En studieom inkomsteroch
socialbidragåren1990till 1996.
47. Mervärdesskatt- Frivillig skattskyldighet.Fi.
48. Lära av Estonia.Den andradelrapportenoch
slutredovisning.N.
49. Invandraresomföretagare.Ku.
50. Skyddsjaktpå varg. M.
51. Smittskydd,samhälleochindivid. Del A+B.
52 Inkomstprövningav bostadstilläggtill pensionärer.
.
53. Ekonomiskbrottslighetochsekretess.Ju.
54.En ny tullag. Fi.
55. Konvergensochförändring.Samordningav
lagstiftningenför medie-ochteleseldorema.Ku.
56. Globaliseringenochdemokratin.
Demokratiutredningens
skriftserie.Ju.
57. Rikstrafiken- En ny myndighet.N.
58. Löserjuridiken demokratinsproblem
Demokratiutredningens
skriftserie.Ju.
59. Begränsadfastighetsskatt.
Fi.
60. Kundvänligaretaxi. N.
61. Brottsförebyggande
arbetei landetskommuner.Ju.
62. Bilen, miljön ochsäkerheten.Fi.
63. Att lära ochleda- En lärarutbildningför samverkan
ochutveckling.U.
64. Representativ
demokrati.Demokratiutredningens
skriftserie.Ju.
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