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Utredningens hörnstenar

Ett förebyggande 
perspektiv

Insatser utan föregående 
behovsprövning

En kunskapsbaserad 
socialtjänst  



Definition av socialtjänst 

Med socialtjänst avses verksamhet som

• bedrivs med stöd av denna lag (SoL),

• verksamhet som bedrivs med stöd av LVU, LVM 
samt 

• annan verksamhet som ska bedrivas av 
socialnämnd eller SiS.



Socialtjänstens mål

2 kap. Socialtjänstens mål

Övergripande mål och principer
1 § Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
‒ ekonomiska och sociala trygghet
‒ jämlika och jämställda levnadsvillkor, och 
‒ aktivt deltagande i samhällslivet.

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.

Verksamhetens inriktning
2 § Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser. 

3 § Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt 
tillgänglig.



Förebyggande perspektiv

• Krav på att kommunen ska planera sina insatser för enskilda -
särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser

Planering av insatser

• Tillföra social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen 

Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen

• Lätt att få information om verksamheten, samt att ta och ha 
kontakt med dem.

Lätt tillgänglig



Målgruppsindelningen tonas ned

nuvarande 5 kap. SoL där bestämmelser som avser olika grupper samlats, utgår ur lagen 

vissa bestämmelser som avser grupper görs generellt tillämpliga för alla personer som exempelvis har en 
viss typ av insats 

andra bestämmelser formuleras som preciserade uppgifter för socialtjänsten och inte som särskilda 
bestämmelser för vissa grupper 

några bestämmelser kvarstår i nuvarande lydelse men placeras i kapitel med inriktning på socialtjänstens 
verksamhet 

bestämmelser som avser barn och unga samlas i en egen avdelning.



Bistånd till enskilda

Bistånd med föregående 
behovsprövning

Skälig levnadsnivå – ekonomiskt bistånd

Skäliga levnadsförhållanden – övrigt 
bistånd

Bistånd utan föregående 
behovsprövning

Behörighetsreglering

Dokumentationsskyldighet, men 
undantag kan medges.

Lämplig myndighet ges i uppdrag att 
följa upp och utvärdera användningen av 

insatser utan behovsprövning



Utformning av insatser

• Insatserna ska utformas så de ger 
möjligheter till ett självständigt liv 

• Insatser som avser omsorg och vård till 
enskilda ska utformas så att de stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande

• den enskilde ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur insatser i boendet 
ska ges.



Ändring av gynnande beslut

Socialnämnden får ändra ett gynnande beslut om fortlöpande 
bistånd vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga 
till den enskilde.



God kvalitet förutsätter kunskap, 
uppföljning och ett respektfullt bemötande

Kvaliteten ska systematiskt följas upp och fortlöpande 
utvecklas och säkras

Bemötande

Vetenskap och beprövad erfarenhet



Beprövad erfarenhet

kunskap som bygger på goda exempel där kunskaper från 
profession och brukare har synliggjorts, värderats och 
systematiserats genom uppföljning, dokumentation, kritisk 
granskning och spridning. Beprövad erfarenhet förutsätter att 
verksamheterna arbetar med systematisk uppföljning.



Lag om socialtjänstdataregister

Socialstyrelsen ska får samla in uppgifter om orsak till insats 
eller utebliven insats, aktivitet, samt resultat utöver 
insatsen/åtgärden som sådan.



Ytterligare utredningar om 
kunskapsbaserad socialtjänst

Fungerande och effektiv 
kunskapsstyrning – den regionala nivån

Professionens roll - beslutsordningen



Förtydligat barnrättsperspektiv

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

Barnombud bör utredas vidare



Äldre

Utredningen föreslår regeringen att inte införa en egen äldrelag



SLUT


