
Hållbar socialtjänst

En ny socialtjänstlag

Forsa den 17 juni 2021
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• MW särskild utredare

• Huvudsekreterare och sekreterare (7)

• Parlamentarisk referensgrupp (8)

• Expert- och sakkunniggrupp (41)

• Referensgrupp för civilsamhället (26)

• Juristgrupp, ekonomgrupp

• Forskare i olika konstellationer

• Profession och allmänhet 

Hur gick arbetet till?
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• Två perspektiv

- den enskilde och kommunen 

• Ramlagskaraktär - lagregleringen

• Inte kostnadsdrivande  

• Långsiktiga förändringar

• Bättre hushållning med resurser 

Några allmänna utgångspunkter
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Lagens struktur och konstruktion

Lagens materiella innehåll

Uppdragets två delar
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Tydligare och modernare struktur, lättare att hitta, 

enhetlig begreppsanvändning

Indelad i avdelningar – övergripande bestämmelser, 

allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser

En bestämmelse som anger vad som avses med 

socialtjänst (s 306)

En ny socialtjänstlag

Framtidens socialtjänst 5



Nuvarande gruppindelning tonas ner i viss mån 

Tydliggör helhetssyn

Mer jämlikt mellan grupper

Bestämmelser görs generellt tillämpliga 

Lagens indelning i olika grupper
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Ett tydligare jämställdhetsperspektiv
• Socialtjänsten ska främja människornas jämställda levnadsvillkor

Ett förebyggande perspektiv
• Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv

En ökad inriktning på tillgänglighet 
• Socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig

Socialtjänstens nya övergripande mål
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En övergripande inriktning på verksamheten

Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen
• Tillföra social sakkunskap och underlag till 

samhällsplaneringen 

Ny generell bestämmelse – planering av insatser
• Planera insatser för enskilda - särskilt beakta behovet av 

tidiga och förebyggande insatser

• Avskaffa sanktionsavgifterna

Förebyggande arbete
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God kvalitet förutsätter kunskap, uppföljning 

och ett respektfullt bemötande

• Krav på socialtjänstens ska utgå från vetenskap och 

beprövad erfarenhet

• Krav på uppföljning 

• Den officiella statistiken utvidgas – ny lag om 

socialtjänstdataregister

• Krav på ett respektfullt bemötande

• Professions roll och beslutsordningen

Socialtjänstens kvalitet
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Befogenhet 

Insatser på ett enklare sätt 

Sänkta trösklar - nå enskilda som annars är 

svåra att nå

Möjlighet att anpassa verksamheten efter 

ändrade förhållanden, lokala förutsättningar 

och enskildas behov 

Insatser utan behovsprövning
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• Exempel på grupper som är svåra att nå 

idag 
• barn och unga som utsätts för våld eller 

hedersförtryck, 

• Kvinnor, även äldre, utsatta för mäns våld 

• Personer, yngre och äldre, kvinnor och män, med 

missbruk

• personer med kriminell livsstil 

• personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Ökade möjligheter att nå enskilda tidigt

Framtidens socialtjänst 11



• Kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad 

kontaktperson

• Vård i familjehem

• Vård i sådana hem som avses i 12 § LVU 

samt 22 och 23 §§ LVM

• Vård av barn i jourhem, stödboende eller 

andra hem för vård eller boende

• Stadigvarande plats i särskilt boende eller 

bostäder med särskilt stöd 

• Ekonomisk hjälp

Undantag från befogenheten
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Delad biståndsbestämmelse
- reglerna om eko. bistånd resp. annat bistånd regleras 

var för sig.  

Ett nytt och mer ändamålsenligt begrepp för 

livsföringen
- skäliga levnadsförhållanden (istället för nuvarande 

levnadsnivå)

Rätten till bistånd
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Alla insatser ska utformas så att 

- de ger möjligheter till ett självständigt liv 

- stärker  den enskildes möjligheter till ett 

värdigt liv och till att känna välbefinnande

Den enskilde ska så långt det är möjligt kunna 

välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges

Utformning av insatser

Framtidens socialtjänst 14



• Beakta vad som bedöms vara barnets 

bästa 

• Barnets rätt till information

• Barnets rätt att framföra och inte 

framföra sina åsikter

• Samtal med barn utan vh’s samtycke

• Placerade barns kontakt med syskon 

m.fl.

• Förlängd tid för uppföljning - från två till 

sex månader

Förtydligat barnrättsperspektiv
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Ska utgå från den äldres behov, 

förutsättningar och önskemål

Spänner över socialtjänstens alla områden

Identifierade utgångspunkter för förbättring

- resurser 

- kontinuitet 

- personalens förutsättningar

- likvärdighet

- förutsättningar samverkan 

Äldreomsorgen – omsorg och vård
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Frågor att ta ställning till

- målgruppen – ålder, behov etc?

- omfattning och avgränsning – hela 

socialtjänstens område, vård och 

omsorg, vårdlagstiftningen etc?

- ambitionshöjning?

Äldrelag?
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• Förebyggande arbete

• Lätt tillgänglig socialtjänst

• Övergripande planering och planering av 

insatser

• En kunskapsbaserad socialtjänst  

• Insatser utan föregående behovsprövning

Hållbar socialtjänst – delar som ingår
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• De större förslagen bildar tillsammans en 

helhet – hållbar socialtjänst

• De olika delarna är beroende av och 

förutsätter varandra

• Tillsammans åstadkommer förslagen en 

möjlighet att uppnå bättre resultat för 

individen och verksamheten

Hållbar socialtjänst
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