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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 97

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar:

- Maria Svanborg representerar Borgholms kommun i Länsgemensam lednings-
grupp, samordande grupp Äldre. 

- Borgholms kommun är med i Regionens pilot gällande Cosmic vilket innebär att 
man har samma journalsystem (Cosmic).  

- Idag utförs en intern chefsutbildning för Borgholm kommuns nya chefer.

- I början av november börjar vaccinering av säsongsinfluensan. Vaccineringen 
kommer att ske i egen regi.

- Grävarbeten kommer att utföras vid Ekbacka för att frigöra flera parkeringsplat-
ser. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 98

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar:

- Kalmar län har den lägsta smittspridningen i landet.

- All personal har nu personliga visir.

- Besök av anhöriga på de särskilda boendena fungerar bra.

- Evakueringsboendet står redo att öppna när behov uppstår.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 99

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning september 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för september 2020.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för september 2020 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för september 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för septem-
ber månad 2020.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Sommaren till och med juli har för samtliga verksamheter varit lugn och sommar 
bemanningen har fungerat väl. Påverkan av Corona/Covid 19 har varit betydligt mindre 
än förväntat. Arbetet med skyddsutrustning och hygienrutiner har fallit väl ut och 
avstämning sker löpande med regionens smittskydd. Tydliga rutiner och riktlinjer har 
tagits fram vid misstanke, bekräftad smitta samt för smittspårning. Revidering sker efter 
behov och nya rön.

Arbetet med att förbereda och rusta kommunens evakueringsboende på Ekbacka 
påbörjades under våren. Boendet är till för omsorgstagare med konstaterad smitta av 
covid-19.

Omsorgstagare som är aktuella för vård på boendet är:

 de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
 de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.
 de som av någon anledning inte kan hållas isolerad.

Evakueringsboendet öppnade i maj för att ta emot 5 omsorgstagare från kommunen. För 
närvarande finns inget behov men lokalerna är förberedda om behovet återuppstår.

Sedan halvårsskiftet har smittspridningen av Covid-19 minskat betydligt. Ett omfattande 
program för testning och smittspårning har kommit igång under sommaren. I skrivande 
stund har Folkhälsomyndigheten meddelat att det nationella besöksförbudet på 
äldreboenden från den 1 april upphör den 1 oktober. För kommunens äldreboenden är 
utmaningen att på kort tid ställa om till att erbjuda bokade besök från anhöriga med 
bibehållen säkerhet för omsorgstagare.

I slutet av 2020 planeras vaccination mot säsongsinfluensan för de som önskar. Detta för 
att minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsinfluensan 
samtidigt som risken för Covid19 fortfarande är överhängande.

Koladas uppföljning av nettokostnadsavvikelse har presenterats och visar förbättring för 
samtliga verksamhetsområden för Socialnämnden. Störst förbättring procentuellt sett 
uppvisar individ- och familjeomsorgen där nettokostnadsavvikelsen sjunkit från 85 % 
2019 till 28 % 2020.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på 
Ekbacka. Boendet kan stå färdigt först i slutet på år 2022. Upphandling av 
byggprojektledning är klar och en projektledare är utsedd.

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats. Boendet kan tidigast stå färdigt 
under 2021.
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1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om - 0,6 mkr för perioden (prognos 0,2 
mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 
integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen från 
Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för undervisning i svenska språket 
kvarstår. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Migrationsverket 
vilket påverkar periodens avvikelse negativt.

Prognosen baseras på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än 
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger inom 
omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer inte kunna 
lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i verksamheterna 
med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en personalplanering som 
inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid 
årets slut. Prognosen reduceras av hemtjänsten och särskilt boende vilket beror på att 
kostnaderna för verksamheten har sjunkit, dels på grund av lägre antal hemtjänsttimmar 
men också på att enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden samt att kostnaderna kopplade till covid-19 kan 
återsökas från staten.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att 
nå en budget i balans redovisas också här.

Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och 
skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg 
med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens 
huvuduppdrag.

Budgetram 2020 310 881 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

Analys av verksamheten

Äldreomsorg

 Efter beslut från regeringen kommer besök på äldreboenden tillåtas från 1 
oktober. Förberedelser har gjorts genom att upprätta riktlinjer samt göra risk och 
konsekvensanalys.
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 Träffpunkterna är fortfarande stängda relaterat till pandemin trots minskade 
restriktioner överlag. Klockargården har dock besökare som vanligt.

 Alla enheter har gått in i heltid som norm och implementering av samplanering 
samt resursturer pågår. Analys av oplanerad tid sker löpande och personalen får 
introduktion på andra enheter inom samarbetsområdet.

 Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå 
utbildning till undersköterska på betald arbetstid. I vår verksamhet har 10 
medarbetare fått den möjligheten och vi planerar för att fler får möjligheten under 
2021.

Hälso- och sjukvård

 Den sammanhållna journalföring med Region Kalmar avser fortsätta då det gett 
positiva effekter. Projekt planeras där ett mobilt arbetssätt ska testas och 
utvärderas. Att sjuksköterskan kan läsa journalen hos patienten eller på väg till 
patienten effektiviserar arbetet men ger framför allt en ökad patientsäkerhet.

Omsorg om funktionsnedsatta

 En ny enhetschef har påbörjat sin tjänst inom omsorgen om funktionsnedsatta.
 Enhetscheferna genomför nu medarbetarsamtal med samtliga medarbetare och 

alla medarbetare ombeds besvara medarbetarenkäten.
 Verksamheten inom omsorgen om funktionsnedsatta har två brukare med beslut 

om gruppbostad sedan våren/sommaren 2019 som ännu inte kunnat verkställas på 
grund av platsbrist i kommunens egna gruppbostäder. Dessa två brukare har 
erbjudits plats på externt boende men tackat nej vilket innebär att de kvarstår i kö 
till kommunens gruppbostäder.

 Arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med bemanningsfrågor och hur vi ska arbeta 
med dessa i framtiden. I arbetsgruppen ingår chefer från både omsorgen om 
funktionsnedsatta och äldreomsorgen samt representanter från 
personalavdelningen och ekonomiavdelningen.

Individ- och familjeomsorg

Vuxen, barn och familj

 Under hösten har socialsekreterarna och familjebehandlarna tillsammans med 
socialt ansvarig samordnare påbörjat ett arbete med att förtydliga strukturen från 
utredning till insats. Syftet med arbetet är bland annat att skriva tydliga uppdrag 
med mätbara mål, för att i slutändan kunna utvärdera insatsen.

 Planeringsdag har genomförts under september med syfte att fördjupa samarbetet 
mellan socialsekreterarna och familjebehandlarna. 

 Utbildning gällande mottagningsfunktion har genomförts av enhetschef och 4 
socialsekreterare.

Stöd och insatser

Inom stödboendet fanns det 13 ungdomar inskrivna i januari. Nu i september finns det sju 
ungdomar inskrivna, varav fem av dem beräknas bli självförsörjande från och med 
november.

Förebyggande Teamet har sedan september fått förstärkning i form av en 
ungdomssamordnare på 50 %. Tjänsten ligger vanligtvis under Tillväxtenheten och är då 
en kombination av folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare. På grund av 
långtidssjukskrivning har tjänsten inte varit aktiv på länge, men den har saknats i det 
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förebyggande arbetet med barn och unga. Kostnaden för denna tjänst belastar 
tillväxtenheten.

Arbetsmarknadsenhet

 Renovering av Arbetscenter planeras att påbörjas i november månad. Uppstart av 
renovering av lokaler för Återbruket beräknas också kunna ske i november.  
Samtal pågår med Borgholm Energi AB och RIA gällande insamling respektive 
försäljning av föremål.

 Gruppaktiviteterna i projektet Pontibus har åter startats. Grupperna är fulla och 
nya deltagare vill komma med. Störst andel nya deltagare är genom ekonomiskt 
bistånd och Hälsocentralen.

 Mottagande av nyanlända är uppskjutet till senare i höst på grund av 
pandemiläget. Planering är att en ensamstående kvinna samt en familj på fem 
personer ska anlända under året.

Heltid som norm
I diagrammet nedan visas medelanställningsgraden jämfört med hur mycket varje person i 
genomsnitt arbetar. Det som blir tydligt är att de flesta som arbetade under 2018 arbetade 
den tjänstgöringsgrad som de var anställda på. Medan heltid som norm medfört större 
andel tjänstledigheter. Exempelvis arbetar flertalet medarbetare 0,8 men har en 
grundanställning på 1,0.

Antal arbetade timmar inom förvaltningen

Ett av målen med heltid som norm är att minska antalet timanställda. Diagrammet nedan 
visa antalet arbetade timmar av timvikarier åren 2018,2019 och 2020. Då den faktiska 
anställningen inte ökat drastiskt, se diagram genomsnittlig anställning 2018-2020, så är 
målet att nu tillsvidareanställa fler medarbetare vilket skulle innebära färre antal timmar 
arbetade av timvikarier. Chefer har varit försiktiga med att tillsvidareanställa medarbetare 
för att täcka planerad frånvaro under implementeringen av heltid som norm men nu måste 
timanställningar i försiktig takt omvandlas till tillsvidareanställningar tills verksamheten 
matchar planerad frånvaro med rätt bemanning.
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Obokad resurstid

Diagrammet nedan visar kostnaden i tusentals kronor för den överkapacitet som 
enheterna har, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass eller 
andra verksamheter. Särskilt boende har en konstant överkapacitet. Hemtjänst och 
omsorgen om funktionsnedsatta har ett mer varierande utfall på resurstid. I diagrammet 
har inte all resurstid redovisats på grund av för korta pass till exempel pass på två timmar. 
Beslut har tagits att all tid som är två timmar eller mer ska redovisas. Överkapaciteten har 
dock ökat inom Särskilt boende under september vilket tyder på att även kortare pass har 
börjat redovisas.

Omsorgen om funktionsnedsattas timmar har minskat successivt sedan maj vilket beror 
på att Korttidsboendet i Runsten öppnat igen och att under semesterperioder minskar 
antalet bokningsbara resurstider. Hemtjänstens överkapacitet har ökat markant under juli 
vilket beror på minskat omsorgsbehov inom vissa verksamheter. Överkapaciteten har ökat 
inom Särskilt boende under september och beror till stor del på att även korta pass har 
börjat redovisas som resurstid.

Arbete pågår ständigt med att omfördela överkapaciteten till verksamheter som har behov 
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av personal. Exempel på åtgärder är att enheter samplanerar med varandra och 
introduktion för medarbetare på andra enheter.

Delade turer 

Det har inte skett någon positiv förändring gällande minskning av delade turer än. Delade 
turer ökar under maj-september beroende på att antalet semestervikarier är färre men 
behoven kvarstår. Delade turer finns främst inom särskilt boende där behoven inte skiljer 
sig mellan helg och vardag. Arbete med att minska delade turer pågår genom:

 Införande av helgtjänstgöring, där medarbetaren arbetar tre helger av fyra möjliga 
och istället för ett lägre heltidsmått. Det vill säga, arbetar färre timmar men får 
lön för heltid.

 Statistik analyseras för att se när och var behoven uppstår i verksamheten. Ökad 
grundbemanning som täcker planerad frånvaro leder till fler medarbetare som kan 
arbeta helg och därmed minska delad tur.
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till augusti år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år.

Antal årsarbetare är 32 färre 2020 jämfört med samma period 2019.

Arbetad tid 
(åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Antal 
årsarbetare 
2019

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 510

Antal 
årsarbetare 
2020

536 509 545 529 527 532 499 495

 Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lika höga kostnader för fyllnad och 
övertid som för 2020. Kostnaden har ökat sedan juni månad och uppgår till 2,3 mkr för 
perioden.
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Arbetad 
tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No
v

Dec

Övertid 
2019 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 557

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 552

Övertid 
2020 439 214 545 419 320 607 724 954

Fyllnadstid 
2020 316 379 759 636 471 568 978 1110

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under juli 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 1,2 % jämfört med 2019. Ökningen härleds främst till covid-19.

Sjukfrånv
aro (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No
v

Dec

Total 
sjukfrånvar
o 2019

9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,4 9,4 8,8

Total 
sjukfrånvar
o 2020

9,9 10,3 14,1 13,2 11,3 10,0 8,4 9,3

Korttidsfrå
nvaro 
2019

4,9 4,4 3,3 2,8 3,0 2,1 2,3 3,1 3,8 4,5 3,5 3,3

Korttidsfrå
nvaro 
2020

4,1 3,8 7,7 6,0 4,9 3,8 2,7 3,3

Det statliga stödet för sjuklönekostnader de första 14 dagarna på grund av covid-19 har 
förlängts. Detta innebär att kommunen får ersättning för april, maj, juni och juli. Under 
augusti och september fortsätter staten att ersätta arbetsgivare som får högre 
sjuklönekostnader till följd av coronapandemin, men till en betydligt lägre andel. För 
perioden april till september har förvaltningen haft kostnaden för sjuklön inklusive 
arbetsgivaravgifter på 5,5 mkr. Utbetalningen från staten för perioden april till augusti 
uppgår till 3,4 mkr.
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Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om - 0,6 mkr för perioden.

Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att externa placeringar 
gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än budgeterat. 
I diagrammet nedan visas antalet placeringar jämfört med föregående år. Kostnaden för 
samtliga placeringar för perioden 2020 uppgår till 6,4 mkr, för samma period 2019 var 
kostnaden 9,3 mkr.

Överskottet inom särskilt boende härleds delvis till att verksamheten kompenseras av 
försäkringskassan för sjuklönekostnader för perioden april till och med augusti. 
Försäkringskassan har betalt ut 1.0 mkr till verksamheten under perioden. Det är 
överskott i personalbudgeten både inom löner till fast anställd personal samt timvikarier. 
Resultatet är sämre än föregående månad främst på grund av att personalen tagit semester 
under en senare period än budgeterat.

Evakueringsboendet för covid-19 startades upp i slutet på maj och belastar resultatet 
negativt med -0,3 mkr för perioden då det inte finns budget för detta. Kostnaderna har 
återsökts och räknas med i prognosen. Extra personella resurser relaterat till ökat 
omsorgsbehov på Ekbacka 2 under 7 månader påverkar resultatet negativt.
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De övre linjerna visar bemanningsnyckeln i genomsnitt för månaden för demensboendena 
och den undre är för äldreboendena inklusive korttid. Under februari har bemanningen 
ökat till följd av ökat omsorgsbehov. En korttidsplats på Ekbacka 2 fick tillfälligt öppna 
under mars månad. September månad är preliminär.

Överskottet inom ordinärt boende härleds delvis till att verksamheten kompenseras av 
försäkringskassan för sjuklönekostnader för perioden april till och med augusti. 
Försäkringskassan har betalt ut 1,1 mkr till verksamheten under perioden. Antalet 
hemtjänsttimmar är lägre än budgeterad nivå för perioden vilket leder till ett överskott 
centralt. Omfördelning av resurser har skett i ökad omfattning inom alla enheter. Ett par 
enheter visat ett stort överskott och resursfördelningsmodellen ses över inför 2021. Den 
centrala potten för ökade hemtjänsttimmar är lägre under 2020 än 2019 på grund av att 
budgeten generellt sänktes för samtliga verksamheter inför 2020 vilket ger en 
osäkerhetsfaktor för året.

Resultatet efter september är budget i balans för hälso- och sjukvården. Det som påverkar 
resultatet negativt är att det fanns en övertalighet i bemanningen fram till sommaren på 
rehabenheten. Då budgeten för hjälpmedel höjdes med en miljon inför 2020 täcker den 
budgeten det underskottet än så länge. Hjälpmedelskostnaderna förväntas vara lägre än 
eller i samma nivå som budget resterade del av året.
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Under andra tertialet uppvisar sjuksköterskor dag ett överskott till följd av vakanta 
tjänster under vintern till följd av avslut och sjukdom. Användandet av timanställda 
uppnår inte heller budgeterad nivå vilket bidrar till överskottet. Underskottet på natten 
härleds till ett avslut med utbetald semester.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse för perioden.

Det som utmärker sig efter juli är underskott på gruppbostad Ranstad, Daglig verksamhet, 
och Personlig assistans. Gruppbostad Västra Järnvägsgatan visar på ett överskott vilket 
beror på att enheten har kvar tidigare bemanning trots ökad budget utifrån 
resursfördelningsmodell.

Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och tillsynsbehov samt att daglig 
verksamhet bedrivs i bostaden. Avvikelsen härleds till högre personalkostnader än 
budgeterat samt höga sjuklönekostnader och stor utbetalning av mer och 
övertidsersättning i samband med avslag från bemanningsenheten samt kostnad av 
introduktion av nya vikarier och tillsvidareanställda.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov.

Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB och enligt LSS visar negativa 
resultat. Personlig assistans LSS beror till stor del på två fakturor som avsåg 2018 med ett 
totalt belopp om 117 tkr inkom till kommunen innan sommaren. Avvikelsen beror också 
på att timlönekostnader för personal är högre än vad som budgeterats.

Inom Personlig assistans, SFB har anhörigs arbete upphört i ett ärende och insatserna 
tillgodoses genom anställning av vikarie vilket påverkar avvikelsen i stor utsträckning. 
Brukaren har även varit sjuk från daglig verksamhet och assistansen har därmed behövt 
utökas. Försäkringskassans begrepp väntetid som är vanligt förekommande i 
assistansärenden under nattetid ersätts till kommunen med 1/4 h i ekonomisk ersättning 
medan kommunen har kostnader för 1/2 h. Detta innebär att i ett ända ärende har 
socialförvaltningen kostnader för 70 h personaltid som inte ersätts från försäkringskassan.

Avvikelsen inom arbetsmarknadsenheten beror på att vakant tjänst inte tillsatts under året 
samt att del av tjänst finansieras av externa projektmedel. Högre utbetalningar än 
budgeterat inom försörjningsstöd samt 1,0 tjänst utöver budget reduceras avvikelsen. I 
diagrammet nedan redovisas kostnaden för försörjningsstöd med utfall för år 2019 och 
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2020 samt budget för 2020.

Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Verksamheten väntar intäkter på 
400 tkr från migrationsverket för utbetalning av försörjningsstöd för gymnasieungdomar. 
Intäkter från migrationsverket kommer även under resterande del av året vara högre än 
januari- februari då mottagning av nya nyanlända är har skett samt fler är planerade. 
Underskottet bedöms även bero på en obalans i betalda bostadshyror till fastighetsägare 
och fakturerade hyror till hyresgäster. Enheten har stora utgifter för tomhyror som kan 
återsökas från Migrationsverket om en nyanländ person placeras i bostaden. Tyvärr 
kommer detta inte att ske för alla bostäder då uppsägningstiden i vissa fall är väldigt lång 
och placering av nyanländ inte kommer att ske.

Stöd och insatser visar en negativ avvikelse. Avvikelsen härleds till att förvaltningen fått 
avslag på en ansökan om 1,6 mkr till Migrationsverket. Avslaget kommer att överklagas 
men påverkar avvikelsen negativt. Avvikelsen reduceras av att ordinarie personal i 
samband med avveckling/nedskärning av verksamheten omplacerats eller valt att säga 
upp sig, samt att verksamheten lämnat ifrån sig lokaler på Bryggan Ekbacka hus 1 och 
stödboendet våning 1 Ekbacka hus1.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
sep Utfall jan-sep Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 24 441 23 429 1 012

71 Bemanningsen
het 1 578 1 197 1 461 -264

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 20 024 19 943 81

73 Särskilt boende 83 830 64 231 63 615 616

74 Ordinärt 
boende 73 872 57 395 53 518 3 877

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 508 42 297 45 111 -2 814

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 13 653 15 749 -2 096

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 9 095 8 587 508

78 Stöd och 
insatser 6 846 5 325 6 198 -873

79 Projekt 2 2 691 -689

Summa 310 881 237 659 238 301 -643

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om 0,2 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden, 4,0 mkr. Budgeten fördelas mellan vård och omsorg, 
3,2 mkr och omsorgen om funktionsnedsatta, 0,8 mkr. Förvältningen förväntas även få 
ersättning från staten för kostnader kopplade till covid-19.

De centrala verksamheterna har under året flera vakanser vilket genererar ett överskott 
vid årets slut. Den budget som är avsatt för utbildningar och fortbildningar inom 
förvaltningen kommer inte att nyttjas fullt ut under året på grund av pandemin och 
påverkar således prognosen positivt på helår.

Prognosen för äldreomsorgen är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtliga 
enheter in i heltid som norm vilket är svårt att bedöma effekten av. I och med det läge 
som nu råder med coronakrisen är det ännu svårare att avgöra hur resultatet kommer att 
påverkas. Resultatet påverkas även av försäkringskassans kompensering av 
sjuklönekostnader till och med augusti månad.

Prognosen för hemtjänsten baseras på att kostnaderna för verksamheten har sjunkit vilket 
beror dels på lägre antal hemtjänsttimmar men också på att enheterna snabbt kunnat ställa 
om efter verksamhetens behov. Långsiktigt ser verksamheten ett sjunkande behov i 
ytterområden och ökat behov i de centrala områdena. Analys av hur verksamheten ska se 
ut i framtiden pågår.

Kostnaderna för hjälpmedel har minskat relaterat till pandemin, då omsorgstagare ej 
önskar besök och hjälpmedelsförskrivning i nuläget. Det kan resultera i en mer markant 
ökning av hjälpmedelskostnaden under senare delen av året eller i början på nästa år. 
Prognosen är att hjälpmedelsbudgeten ska vara i balans men att inköpen blir högre under 
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hösten.

Sjuksköterskorna visar överskott på grund av vakanta tjänster till följd av sjukdom och 
avslut. Enheten kommer att gå in i heltid som norm under året, vilket gör att det är svårt 
att säga om överskottet håller i sig men antagandet är att det till stor del håller i sig. 
Underskottet på natten förväntas bli något högre till följd av kostnader för övertid och 
fyllnadstid.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet pågående 
och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn till viss del tagits till eventuellt nya 
placeringar då dessa är svåra att förutspå.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds den negativa prognosen främst till 
gruppbostad Ranstad, Runstens korttidsboende, Daglig verksamhet och Personlig 
assistans.

Ranstads prognos grundar sig på att det bor flera brukare i verksamheten med stort vård 
och tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov som verksamheten saknar 
personalbudget för.

Runstens korttidsboende visar en idag inte så stor negativ avvikelse vilket beror på att 
verksamheten var stängd ca 1 månad under våren på grund av Covid-19 samt att 
verksamheten för första gången har haft stängt ett par veckor under semestern. 
Underskottet förväntas dock öka under hösten igen om verksamheten tillåts ha öppet som 
vanligt vilket beror på fler brukardygn i verksamheten än vad som budgeterats samt att 
brukar- och personalplaneringen inte är så effektiv som den kan bli.

Prognosen för personlig assistans baseras på att tid för APT inte är budgeterat, ökade 
kostnader för personal och höga sjuktal. Det påverkar även prognosen att 
Försäkringskassans ersättning inte ger full täckning för hela kostnaden av assistans, 
exempelvis ersätts bara jourtid med 1/4 medan kommunen har utgift för 1/2 av jourtiden 
enligt avtal.

Integrationsverksamheten förväntas visa ett underskott vid årets slut. Detta baseras på de 
tomhyror som inte kommer kunna återsökas från Migrationsverket samt osäkerheten i om 
och när nya individer placeras i kommunen.

Stöd och insatser visar på en positiv prognos vid årets slut vilket reducerar den totala 
prognosticerade avvikelsen. Prognosen baseras på att stödboendeverksamheten kommer 
att avvecklas då antalet ensamkommande ungdomar minskar. I prognosen för 
verksamheten har hänsyn även tagits till det avslag som förvaltningen fick från 
Migrationsverket gällande en ansökan om 1,6 mkr.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg.prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 31 886 701 759

71 Bemanningsen
het 1 578 1 878 -300 -300

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 26 423 0 5

73 Särskilt boende 83 830 80 059 4 000 3 771

74 Ordinärt 
boende 73 872 71 637 1 365 2 236

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 508 58 980 -3 273 -3 473

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 20 252 -2 289 -2 052

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 12 333 -800 -360

78 Stöd och 
insatser 6 846 6 446 400 400

79 Projekt 2 802 -801 -800

Summa 310 881 310 696 -997 185

Åtgärder
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 0,2 mkr i 
september månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i balans:

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns
 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 

externa placeringar
 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse
 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i 

extratjänst.
 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader 

och kostnad för fyllnad och övertid

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamheternas 
påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. 
Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs.

Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveckling av 
verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten till heltid 
och uppdraget att minska antal delade turer.
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Åtgärder

 Åtgärder Uppföljning

Total

70 Centralt 620 0

76 Individ- och familjeomsorg 2 200 0

77 Arbetsmarknadsenheten 550 0

78 Stöd och insatser 2 000 2 000

Summa 5 370 2 000

Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

 Avvikelse jan-sep Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

Total

7000 Socialnämnd 54 638 0

7001 Bidrag till föreningar -15 210 -16

7002 Fastigheter -2 7 713 0

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 688 1 000 770

7006 Stab -541 7 910 -744

7007 Myndighet 539 6 676 419

7008 Admin o service 290 8 498 330

7102 Vikariepool -264 1 578 -300

7200
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t

-109 11 829 -116

7205 Sjuksköterskor Dag 323 12 669 289

7206 Sjuksköterskor Natt -133 1 929 -168

7300 Centralt SB 124 4 335 3 105

7302 Adm Personal SB 549 6 910 500

7310 Korttidsboende 
CV19 -399 0 0

7311 Ekbacka 4 -141 5 065 -112

7312 Ekbacka 4 natt -30 1 335 0

7321 Ekbacka 2 -78 5 486 -33

7322 Ekbacka 2 Natt -64 1 317 -60

7323 Ekbacka 5 -14 6 846 104

7324 Ekbacka 5/6 natt 85 3 834 0

7325 Ekbacka 6 289 6 662 112

7331 Åkerbohemmet DB 435 8 813 278

7332 Åkerbohemmet ÄB 25 4 265 8

7333 Nattpatrullen norr -365 6 743 -400
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 Avvikelse jan-sep Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7341 Soldalen DB 137 5 049 183

7342 Soldalen ÄB 212 3 877 201

7343 Soldalen Natt -74 3 975 -100

7351 Strömgården DB -65 6 591 -16

7353 Strömgården Natt -11 2 727 0

7400 Centralt Ord. 
boende 452 1 612 490

7402 Adm Personal Ord. 
boende 76 7 020 60

7411 Klockaregården 120 1 138 2

7414 Social verksamhet 
B-holm 245 1 021 198

7415 Social verksamhet 
Norr -52 531 -100

7419 Hemtjänst Böda -370 6 992 -504

7420 Hemtjänst Löttorp 106 5 303 7

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -582 7 920 -800

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 1 857 10 293 1 417

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 1 336 11 439 1 269

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -36 2 680 0

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla 225 7 780 -7

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik 500 10 143 204

7500 Centralt Omsorg av 
F. 306 289 1 196

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -56 3 816 20

7510 Avlösarservice 108 984 -100

7511 Personlig Ass SFB -362 5 210 -600

7512 Ledsagning -29 394 0

7513 Boendestödet -105 2 829 -279

7514 Personligt utformat 
stöd 145 421 190

7515 Personlig ass LSS -389 4 914 -500

7530 Dagligvht Borgholm -641 5 969 -854

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -146 3 240 -253

7533 Träffpunkt OFN 75 153 105

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -124 2 093 -181
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 Avvikelse jan-sep Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -1 772 5 044 -2 389

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen -193 4 066 -295

7574 Servicebostad 
Sandgatan 174 2 186 235

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -213 4 234 -331

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 44 4 200 -8

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 428 4 276 493

7578 Satelliten Löttorp 92 747 79

7592 Kontaktpersoner 
LSS -155 443 0

7600 Centralt IFO 98 746 98

7602 Adm Personal IFO -63 1 520 -63

7650 Barn och familj -691 11 619 -554

7670 Vård av 
missbrukare -1 339 1 969 -1 260

7675 Vård av vuxna 93 653 -22

7680 Kontaktpersoner 67 1 693 67

7693 Sociala kontrakt -262 0 -319

7700 Centralt AME 116 566 -161

7702 Administrativ 
personal ame 1 487 3 795 1 500

7703 Ekonomiskt bistånd -640 6 342 -1 000

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -456 1 269 -700

7800 Centralt Stöd och 
insatser -2 101 -4 406 -2 636

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 16 583 16

7803 Insatser personal -886 3 513 922

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 52 360 52

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -88 150 -88

7830 Ensamkommande 
familjehem 66 700 66

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 119 190 119

7852 Stöd och insatser 
Ekback 1 949 5 756 1 949

7915 Lärande 
konsultationer 0 0 0
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 Avvikelse jan-sep Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7924 PRIO 0 2 0

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7927 Våld i nära relation 0 0 0

7929 Insatser för barn m. 
psyk 0 0 0

7931 Integration -689 0 -800

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -643 310 881 185

26



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 100

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2020/68 792 SN

Budget 2021 med plan för åren 2022-2024.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att upphäva tidigare beslut av socialnämndens arbetsutskott 2020-10-07, § 96. 
att godkänna förslag till omfördelning (bilaga 1) av budgetprioriteringar 2021 om 
          15,3 mkr till socialnämnden. I förslaget ingår regeringens förslag på budget
          satsningen för en stärkt äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Förslag finns från regeringen på ett riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen 
2021. 
Socialnämndens arbetsutskott reviderar budgetberedningens förslag på prioritering-
ar. Förvaltningens förslag på hur de riktade statsbidragen kan användas (bilaga 1) 
samt politiska överväganden.

Beslutsunderlag
Sammanställningar prioriteringar budget 2021 och plan 2022-2024.

Skickas till
Socialnämnden
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 101

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2020/74 730 SN

Ekonomisk ersättning till brukare för jourrum i dennes hem vid person-
lig assistans

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott 
att socialnämnden kan betala ut ekonomisk ersättning för jourrum i brukares hem
           vid personlig assistans som utgår från den genomsnittliga hyresnivån per 
           kvm för Borgholms kommuns egenägda hyresfastigheter samt jourrummets 
           storlek, dock upp till max 10kvm.
att ersättning för jourrum enbart kan utgå under förutsättning att assistenterna 
           inte tillhör brukarens familj, dvs. när hela assistansen utförs av familjemed
           lemmar eller utförs av familjemedlemmar under jourtid.
att bedömning av jourrummets storlek och därmed ersättningsnivå görs av 
          ansvarig enhetschef tillsammans med brukare och/eller dennes företrädare.
att överenskommelse mellan Borgholms kommun och brukaren utformas där det 
          framgår att jourrummet enbart används för avsett bruk samt storlek på jour-
          rummet, dock max 10 kvm
att ersättningen träder i kraft den 1 nov 2020 och ersättning betalas ut månadsvis
           i efterskott.

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsområdet Omsorgen om funktionsnedsatta, OFN där insatsen per-
sonlig assistans utförs finns i vissa fall behov av jourrum för personal. Idag finns ing-
en riktlinje eller beslut om att Borgholms kommun ska ersätta kostnad för jourrum. 
Frågan har aktualiserats av företrädare till brukare i ett ärende och därför föreslås 
tydligt beslut i frågan.

Beslutsunderlag
När det gäller kostnad för arbetsgivaren i samband med personlig assistans hänvi-
sar Försäkringskassans vägledning 2003:6 version 13, för assistansersättning till att 
inom ramen för schablonbeloppet får den försäkrade, eller den som han eller hon 
köper assistans av, avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön och 
andra omkostnader. Med kostnader för personlig assistans avses löne- och löne-
bikostnader, assistans- och utbildningskostnader, arbetsmiljökostnader, perso-
nalom-kostnader och administrationskostnader.

I allmänna råd (2002:6 till 5 a § förordningen [1993:1091]) framkommer bland annat 
följande: Med arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en 
god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kost-
nader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insat-
ser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum till assisten-
ten.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 101

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om arbetsplat-
sens utformning (ATS 2009:2) skrivs det följande gällande jourrum:

109 § För arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett jourrum. Rummet ska 
ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt. 

Vid kontakt med Borgholms kommuns fastighetsavdelning kostar en lägenhet i snitt 
751kr per kvm år 2020. Kostnaden är baserad på Borgholms kommuns egenägda 
hyreslägenheter.

Bedömning
Det står i arbetsmiljölagen att då en arbetstagare har jourtjänst skall det finnas till-
gång till ett jourrum för att denne ska kunna få erforderlig vila. Om en brukare inte 
har ett jourrum att erbjuda till de personliga assistenterna innebär detta en försäm-
rad arbetsmiljö för assistenterna och arbetsgivaren bryter mot lagen. Samtidigt har 
brukaren rätt till beviljad insats i form av särskilt stöd och särskild service enligt LSS 
9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodo-
ses på annat sätt. 

Brukarens rätt till insats och arbetstagarens rätt till en god arbetsmiljö kan krocka ut-
ifrån arbetsmiljölagen och LSS-lagen men då jourrum finns att tillgå är Försäk-rings-
kassan vägledning tydlig i sina rekommendationer. Kostnaderna för att stärka arbe-
tet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna förordas att tas från scha-
blonbeloppet vid behov av jourrum.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-28 2020/74 730

2020.432

Handläggare
Johanna Karlsson
Verksamhetschef OFN

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Johanna.Karlsson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämnden

Ekonomisk ersättning till brukare för jourrum i dennes hem vid person-
lig assistans

Förslag till beslut 
att socialnämnden kan betala ut ekonomisk ersättning för jourrum i brukares hem 

vid personlig assistans som utgår från den genomsnittliga hyresnivån per kvm 
för Borgholms kommuns egenägda hyresfastigheter samt jourrummets storlek, 
dock upp till max 10kvm.

att ersättning för jourrum enbart kan utgå under förutsättning att assistenterna in-
te tillhör brukarens familj, dvs. när hela assistansen utförs av familjemedlem-
mar eller utförs av familjemedlemmar under jourtid.

att bedömning av jourrummets storlek och därmed ersättningsnivå görs av ansva-
rig enhetschef tillsammans med brukare och/eller dennes företrädare.

att överenskommelse mellan Borgholms kommun och brukaren utformas där det 
framgår att jourrummet enbart används för avsett bruk samt storlek på jour-
rummet, dock max 10 kvm

att ersättningen träder i kraft den 1 nov 2020 och ersättning betalas ut månadsvis 
i efterskott.

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsområdet Omsorgen om funktionsnedsatta, OFN där insatsen per-
sonlig assistans utförs finns i vissa fall behov av jourrum för personal. Idag finns ing-
en riktlinje eller beslut om att Borgholms kommun ska ersätta kostnad för jourrum. 
Frågan har aktualiserats av företrädare till brukare i ett ärende och därför föreslås 
tydligt beslut i frågan. 

Beslutsunderlag
När det gäller kostnad för arbetsgivaren i samband med personlig assistans hänvi-
sar Försäkringskassans vägledning 2003:6 version 13, för assistansersättning till att 
inom ramen för schablonbeloppet får den försäkrade, eller den som han eller hon 
köper assistans av, avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön och 
andra omkostnader. Med kostnader för personlig assistans avses löne- och lönebi-
kostnader, assistans- och utbildningskostnader, arbetsmiljökostnader, personalom-
kostnader och administrationskostnader.
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2 (2)

I allmänna råd (2002:6 till 5 a § förordningen [1993:1091]) framkommer bland annat 
följande: Med arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en 
god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostna-
der för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser 
för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum till assistenten.

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om arbetsplat-
sens utformning (ATS 2009:2) skrivs det följande gällande jourrum:

109 § För arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett jourrum. Rummet ska 
ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt. 

Vid kontakt med Borgholms kommuns fastighetsavdelning kostar en lägenhet i snitt 
751kr per kvm år 2020. Kostnaden är baserad på Borgholms kommuns egenägda 
hyreslägenheter.

Bedömning
Det står i arbetsmiljölagen att då en arbetstagare har jourtjänst skall det finnas till-
gång till ett jourrum för att denne ska kunna få erforderlig vila. Om en brukare inte 
har ett jourrum att erbjuda till de personliga assistenterna innebär detta en försäm-
rad arbetsmiljö för assistenterna och arbetsgivaren bryter mot lagen. Samtidigt har 
brukaren rätt till beviljad insats i form av särskilt stöd och särskild service enligt LSS 
9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodo-
ses på annat sätt. 

Brukarens rätt till insats och arbetstagarens rätt till en god arbetsmiljö kan krocka ut-
ifrån arbetsmiljölagen och LSS-lagen men då jourrum finns att tillgå är Försäkrings-
kassan vägledning tydlig i sina rekommendationer. Kostnaderna för att stärka arbe-
tet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna förordas att tas från scha-
blonbeloppet vid behov av jourrum.

 

Chefens namn. Johanna Karlsson
Chefens titel. Verksamhetschef OFN

Skickas till
Klicka här för att ange text.

32



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 102

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2020/75 730 SN

Medel till kommuner för kompetensutvecklinginsatser inom den kom-
munalt finansierade hälso- och sjukvården.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott besluta
att     socialnämnden beslutar rekvirera stimulansmedel från Kammarkollegiet för-

kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala medel till kommuner i 
syfte att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen och stärka ar-
betsmiljön inom hälso- och sjukvården. Medlen får användas till insatsser som ex-
empelvis kompetenshöjande insatser och arbetssätt för att stärka det medicinska 
omhändertagandet i syfte att tillgodose hög patientsäkerhet och en vård av god 
kvalitet. 

Borgholms kommun är fördelade 75 266 kr för ändamålet och rekvirering ska vara 
Kammarkollegiet tillhanda senast den 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/06722/FF

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-30 2020/75 730

2020.434

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 maria.svanborg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Medel till kommuner för kompetensutvecklingsinsatser inom den kom-
munalt finansierade hälso- och sjukvården.

Förslag till beslut 
att     socialnämnden beslutar rekvirera stimulansmedel från Kammarkollegiet för 

kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala medel till kommuner i 
syfte att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen och stärka ar-
betsmiljön inom hälso- och sjukvården. Medlen får användas till insatsser som ex-
empelvis kompetenshöjande insatser och arbetssätt för att stärka det medicinska 
omhändertagandet i syfte att tillgodose hög patientsäkerhet och en vård av god kva-
litet. 

Borgholms kommun är fördelade 75 266 kr för ändamålet och rekvirering ska vara 
Kammarkollegiet tillhanda senast den 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/06722/FF

 

Chefens namn. Maria Svanborg
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 103

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2020/76 701 SN

Remissmissiv, en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att Borgholms kommun avstår från att yttra sig. 

Ärendebeskrivning
Inkommit remiss ”Hållbar socialtjänst- en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) från re-
geringskansliet, socialdepartementet. 

Beslutsunderlag
En ny socialtjänstlag SOU 2020-47

Skickas till
Socialnämnden

______________
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35 

Sammanfattning 

Utredningens uppdrag och arbete 

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare 
att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och 
vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma 
en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus 
och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möj-
ligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovs-
anpassade insatser med ett förebyggande och kunskapsbaserat per-
spektiv. Utredaren ska bl.a. se över och lämna förslag beträffande 
socialtjänstlagens struktur och konstruktion, tillgången till en jämlik, 
jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främ-
jar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet 
av individuella insatser samt socialtjänstens uppdrag. Översynen ska 
resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbase-
rade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen 
ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att ut-
veckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten. De för-
slag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda 
till ökade kostnader för stat eller kommun. Utredningen antog namnet 
Framtidens socialtjänst. 

Utredningen överlämnade den 24 april 2018, på eget initiativ, del-
betänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande social-
tjänst (SOU 2018:32). 

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2018:69), beslutade den 19 juli 2018, 
fick utredningen i uppdrag att se över barnrättsperspektivet i social-
tjänstlagen, analysera huruvida en särlagstiftning för äldre är motiverat 
samt att se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutande-
rätt i ärenden som rör lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
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Sammanfattning SOU 2020:47 

�� 

om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall (LVM). 

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2020:46), beslutade den 30 april 2020, 
fick utredningen ytterligare utredningstid till den 3 augusti 2020. 

Utredningen har under sitt arbete haft en kontinuerlig dialog med 
för uppdraget relevanta myndigheter och organisationer. Utredningen 
har även haft löpande kontakter och samtal med andra pågående ut-
redningar. Utöver den av regeringen beslutade och förordnade parla-
mentariska referensgruppen, har utredningen lagt stor vikt vid att in-
hämta synpunkter från organisationer som företräder de brukare som 
i många fall kommer i kontakt med socialtjänstens verksamhet. Ut-
redningen har därför valt att på eget initiativ upprätta ett samtals-
forum med ett tvärsnitt av civilsamhällets organisationer som i ett 
eller annat avseende är intressenter inom frågeområdet. Av de organi-
sationer utredningen bjudit in har drygt 30 organisationer valt att 
delta i referensgruppen. 

Utredningens utgångspunkter 

Utredningen har som utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett 
individ- som verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt 
samman och utredningens mål har varit att åstadkomma förbätt-
ringar i lagstiftningen som påverkar människor och kommuner posi-
tivt. Det handlar om möjligheten att ge och rätten att få behov till-
godosedda. Det handlar om att kunna lyssna på och bli lyssnad till och 
tillsammans skapa delaktighet i vård, omsorg och behandling. Det 
handlar om att kunna ge och kunna få stöd och hjälp tidigt och när 
någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del 
av stöd och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands. 

Av direktiven framgår att de förslag som utredningen lägger fram 
ska åstadkomma en hållbar socialtjänst. En av utredningens utgångs-
punkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som påverkar 
både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för en 
hållbar socialtjänst. En annan utgångspunkt har varit att utredningen 
inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshö-
jande. Utredningen har därför utgått från och analyserat hur social-
tjänsten kan ges möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett bättre och 
mer effektivt sätt. Utifrån dessa utgångspunkter har utredningen 
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SOU 2020:47 Sammanfattning 
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identifierat några områden som bedömts vara särskilt viktiga för att 
åstadkomma en hållbar socialtjänst och som säkerställer att sam-
hällets resurser används till största möjliga nytta för medborgarna och 
på ett effektivt sätt. Med detta för ögonen har utredningen lämnat 
förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar social-
tjänst. De större förslag som utredningen presenterar i betänkandet 
handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, om över-
gripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad social-
tjänst och om möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning. Förslagen bildar tillsammans en helhet i vilken de 
olika delarna är beroende av och förutsätter varandra. 

Utredningen har lämnat några frågor utan ställningstaganden eller 
utredningsunderlag. Det gäller bl.a. uppdraget att se över om det finns 
behov av att införa ett krav på socialt ansvarig samordnare. Utred-
ningen har också avgränsat sig från frågan om samverkan mellan huvud-
män. Detta då utredningen tidigt kunnat konstatera att problemen 
med samverkan är svåra att lösa genom reglering. Att kommuner, 
regioner och andra huvudmän ska samverka framgår redan av lagen 
i dag. På vilket sätt, och hur det ska gå till, har utredningen inte ansett 
vara en fråga att lösa inom ramen för lagstiftningen. Därmed har ut-
redningen inte heller tagit sig an bestämmelserna om individuella planer. 

En ny socialtjänstlag 

Lagens struktur och konstruktion 

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nu-
varande lagen. För att göra lagen mer pedagogisk och överblickbar 
har lagen delats in i avdelningar. Eftersom socialtjänstlagen är en lag 
som ändras relativt ofta underlättar dessutom indelningen i avdel-
ningar införandet av nya bestämmelser utan att den befintliga struk-
turen går förlorad. 

De senaste årens utveckling mot en alltmer detaljreglerad social-
tjänstlag talar, enligt utredningen, för att det framöver kan vara svårt 
att upprätthålla lagens karaktär av ramlag. Samtidigt är det angeläget 
att socialtjänstlagen är flexibel och möjliggör individuella anpassningar. 
Utredningens ambition har därför varit att lagen i större utsträck-
ning ska återfå karaktären av ramlag och därmed även lämna större 
utrymme för helhetssyn på individen. Som ett led i detta arbete har 
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Sammanfattning SOU 2020:47 
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utredningen övervägt att ta bort de bestämmelser för olika grupper 
som finns i nuvarande 5 kap. socialtjänstlagen. Detta har emellertid 
inte bedömts vara praktiskt genomförbart och i stället föreslår utred-
ningen att lagen i stället ska strukturerats så att nuvarande gruppindel-
ning tonas ner. För att skapa en ökad jämlikhet mellan grupper och 
samtidigt minska lagens detaljeringsgrad föreslår utredningen att vissa 
bestämmelser som i dag enbart gäller för särskilda grupper ska gälla alla. 

Lagens tillämpningsområde 

Varje kommun svarar enligt socialtjänstlagen för socialtjänsten inom 
sitt område. Av socialtjänstlagen framgår emellertid inte vad som 
avses med socialtjänst. Detta trots att begreppet förekommer i flera 
bestämmelser samt även är centralt för att avgränsa lagens tillämp-
ningsområde. För att tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av 
socialtjänstlagens tillämpningsområde föreslår utredningen att det i 
socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med 
socialtjänst i lagen. Detta är relevant dels för att ringa in de verksam-
heter som ska omfattas av lagen, bl.a. vad gäller vetenskap och beprö-
vad erfarenhet, kvalitet och uppföljning samt handläggning och doku-
mentation, dels för att göra den nya socialtjänstlagen lättare att förstå. 

Med socialtjänst avses i lagen verksamhet som bedrivs med stöd 
av socialtjänstlagen, LVU eller LVM samt annan verksamhet som 
enligt lag eller förordning ska bedrivas av socialnämnd eller Statens 
institutionsstyrelse. Som socialtjänst ska däremot inte räknas sådan 
verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver med stöd av 
skollagen (2010:800) eller förordningen (1983:28) om undervisning 
av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem. Som 
socialtjänst räknas inte heller tillsyn som Inspektionen för vård och 
omsorg utövar med stöd av socialtjänstlagen. Skulle det i annan lag 
eller förordning finnas avvikande bestämmelser för sådan verksam-
het i socialtjänstlagen definieras som socialtjänst så tillämpas de av-
vikande bestämmelserna. 
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En mer enhetlig begreppsanvändning 

Utredningen har gått igenom begreppsanvändningen i lagen och kan 
konstatera att den i flera delar inte är stringent. Det bidrar till att lagen 
kan vara svår att förstå. Utredningen har därför försökt att göra be-
greppsanvändningen i den nya lagen mer enhetlig. Flera begrepp an-
vänds t.ex. med samma innebörd varför dessa ersatts med ett begrepp. 

För att göra begreppsanvändningen mer enhetlig i föreslår utred-
ningen att begreppet insatser användas genomgående i lagen. Be-
greppet ”stöd och hjälp” och ”sociala tjänster” har därför ersatts med 
begreppet insatser. Begreppet ”öppna insatser” i 3 kap. 6 a § SoL förs 
inte över till den nya lagen. För att innebörden av begreppet insatser 
ska var tydligt föreslår utredningen att det i lagen ska anges att social-
nämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd 
och annan hjälp till enskilda som behöver det. 

Begreppet service har inte förts över till den nya lagen. Det inne-
bär bl.a. att särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äldre som behöver särskilt stöd i den nya lagen i stället benämns ”sär-
skilda boendeformer för äldre personer som behöver omvårdnad och 
särskilt stöd”. Bostäder med särskild service för personer med funk-
tionsnedsättningar benämns i den nya lagen ”bostäder med särskilt 
stöd” för personer med funktionsnedsättning. 

För att begreppsanvändningen ska blir mer enhetlig har utred-
ningen även övervägt om begreppet kommun eller socialnämnd skulle 
kunna användas i stort sett genomgående i lagen men har bedömt att 
det inte är lämpligt. Utredningen föreslår däremot att ansvarigt organ 
för att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten i några bestämmelser 
ändras från kommunen till socialnämnden. 

Socialtjänsten mål 

Socialtjänstlagen har utformats med syftet att den ska vara en mål-
inriktad ramlag, och de mål som anges i lagen har stor betydelse för 
hur socialtjänstens verksamhet inriktas och utformas. I socialtjänst-
lagens inledande målbestämmelse anges att samhällets socialtjänst på 
demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas eko-
nomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Under hänsynstagande till människans an-
svar för sin och andras sociala situation ska socialtjänsten inriktas på 
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att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verk-
samheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande-
rätt och integritet. 

Dessa mål är övergripande i meningen att de avser alla verksam-
heter inom socialtjänsten oavsett om det gäller arbete på samhälls-, 
grupp- eller individnivå. Det är angeläget att betona vikten av att de 
principer och mål som gäller för socialtjänsten måste kopplas till hur 
verksamheten sammantaget kan säkerställa jämlikhet, jämställdhet 
och likvärdighet. Arbetet med att följa principerna och uppnå målen 
förutsätter enligt utredningen ett systematiskt kvalitetsarbete med 
uppföljning, användning av vetenskap och beprövad erfarenhet samt 
reflektion över normer och värderingar som kan påverka bemötan-
det av den enskilde. 

Jämställdhet som mål 

Utredningen anser att socialtjänsten ska främja både jämlika och jäm-
ställda levnadsvillkor. Jämlikhet och jämställdhet hänger nära samman, 
men är inte samma sak. Jämlikhet handlar om rättvisa villkor mellan 
individer och grupper i samhället medan jämställdhet gäller förhållan-
det mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Utredningen föreslår 
därför att socialtjänstlagens nuvarande målbestämmelser kompletteras 
med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja människornas 
jämställda levnadsvillkor. Genom att ange både jämlikhet och jäm-
ställdhet i de övergripande målen blir det tydligt att socialtjänsten 
särskilt måste arbeta med jämställdhet. 

För att det nya målet ska nå förändring även i det dagliga mötet 
mellan den enskilde och professionella inom socialtjänsten behövs en 
fördjupad beskrivning och analys av vad som definierar genusbias ut-
ifrån socialtjänstens uppdrag, ansvar och förutsättningar. Utredningen 
föreslår därför att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att 
göra en fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias inom 
socialtjänstens område. 
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Ett förebyggande perspektiv 

Det finns i dag ett stort antal människor i utanförskap i samhället, 
vilket leder till mänskligt lidande och ohälsa. Det leder dessutom till 
en ineffektiv användning av offentliga resurser. Även sociala pro-
blem orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. 
För att motverka detta och minska framtida behov av insatser till 
enskilda anser utredningen att socialtjänsten behöver lägga större 
fokus på förebyggande arbete. Tidiga och förebyggande insatser kan 
bidra till att tidpunkten för mer ingripande vård- och omsorgsinsat-
ser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. Genom att uppmärksamma 
risker och även behovet av tidiga, förbyggande och rehabiliterande 
insatser kan socialtjänstens arbete ge positiva effekter för såväl de 
personer som berörs som för kommunens resurser. 

Utredningen kan inte nog understryka vikten av att socialtjänsten 
har ett förebyggande perspektiv och arbetar förebyggande oavsett 
om det handlar om övergripande arbete, i samverkan med andra, kom-
munens planering, insatser till grupper eller insatser till enskilda. 

I syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt förebyggande 
arbete inom socialtjänsten föreslår utredningen att det i socialtjänst-
lagen ska anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. 
Målet är att perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verk-
samhetsområde och på samtliga nivåer; samhälls-, grupp- och indi-
vidnivå och tillämpas av beslutsfattare och yrkesverksamma inom alla 
socialtjänstens verksamheter. 

En lätt tillgänglig socialtjänst 

Det förebyggande arbetet hänger nära samman med att enskilda har 
kunskap om socialtjänsten och enkelt kan kontakta den. Utöver att 
ha ett förebyggande perspektiv behöver socialtjänsten också särskilt 
arbeta med hur personer enkelt ska kunna ha kontakt med social-
tjänsten. En lätt tillgänglig socialtjänst gör det enkelt för människor 
att få information om verksamheten – inklusive egna rättigheter – 
samt att ta och ha kontakt med den. 

De regler som redan avser tillgänglighet inom socialtjänsten gäller 
viktiga områden såsom god förvaltning och fysisk tillgänglighet till 
lokaler. Utöver dessa regler föreslår utredningen en bestämmelse som 
ger tillgänglighetsbegreppet en generell betydelse för socialtjänstens 
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verksamhet. Inriktningen ska regleras tillsammans med det förebyg-
gandet perspektivet. Socialtjänstens ska således ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Bestämmelsen anger 
en övergripande inriktning för hur socialtjänsten ska planeras och ut-
formas när det gäller den enskildes möjligheter till kontakt med verk-
samheten. 

Lagens indelning i olika grupper 

Den ursprungliga ambitionen med socialtjänstlagen, att precisera 
lagens övergripande mål och inriktningar inom vissa ”huvudfunk-
tioner” har med tiden etablerat ett mönster i lagstiftningsarbetet. 
Enligt det mönstret formuleras ny kunskap om behov av stöd, omsorg 
och vård snarare i form av nya målgrupper för socialtjänsten än som 
arbetsuppgifter som redan omfattas av socialtjänstens ansvar. Resul-
tatet har blivit en allt längre lista med olika grupper, vilken aldrig kan 
bli uttömmande. 

Utredningen har övervägt att ta bort merparten av de särskilda 
bestämmelser som gäller för olika grupper. Detta för att tydligare fram-
hålla individperspektivet och lagens karaktär av ramlag med förut-
sättningar att möta nya behov i ett föränderligt samhälle. Principiellt 
har intresset för en sådan förändring varit stort från flera av de aktö-
rer som utredningen haft kontakt med under sitt arbete. Samtidigt 
har det framkommit betydande oro och farhågor för hur en sådan 
förändring skulle påverka den enskildes möjligheter att hävda sina 
rättigheter och förstå vilka skyldigheter socialtjänsten har. Oron och 
farhågorna gäller också möjligheterna att upprätthålla och utveckla 
en tillräckligt specialiserad kompetens för att möta olika behov av stöd, 
omsorg och vård. 

Utredningen har därför i stället valt att huvudsakligen låta de sär-
skilda bestämmelserna finnas kvar, men struktureras på ett sätt som 
tydliggör vikten av helhetssyn och inriktningen på personers indi-
viduella behov och förutsättningar i stället för deras grupptillhörig-
het. Undantag görs dock för det relativt sett stora antalet särskilda 
bestämmelserna om barn, som samlas i en egen avdelning. Den enda 
tydliga indelning som kan göras av de personer som socialtjänsten 
möter är den mellan barn och vuxna. Gränsen mellan barn och vuxna 
är kronologisk och bunden till myndighetsåldern i Sverige. 
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Denna strukturella förändring innebär att målgruppsindelningen 
tonas ned på följande sätt: 

– 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, och

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

Vidare föreslår utredningen vissa språkliga förändringar när det gäller 
benämningar av enskilda. Bland annat utgår den kategoriserande ter-
men ”missbrukare” ur socialtjänstlagen. I stället ska det i relevanta be-
stämmelser hänvisas till missbruks- och beroendevård. 

Övergripande planering 

Samhällsplanering 

Av socialtjänstlagen framgår att socialnämnden ska göra sig väl för-
trogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhälls-
planeringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Socialtjäns-
tens medverkan i samhällsplaneringen handlar främst om att påverka 
den platsspecifika stadsplaneringen av befintliga eller nya områden 
där samhällsplanerare och socialtjänst kan samarbeta för att nå bästa 
resultat. Kunskapen om hur förändringar i bebyggelsemiljö påverkar 
de sociala förutsättningarna är ganska välkända i dag. Den fysiska 
miljön påverkar den sociala miljön som i sin tur påverkar de män-
niskor som bor där. Egenskaper i miljöerna kan till exempel främja eller 
motverka ungdoms- och gängkriminalitet eller påverka ungas möj-
ligheter till goda skolresultat. 

Bestämmelserna om socialtjänstens medverkan i samhällsplaner-
ingen är ett viktigt inslag i socialtjänstlagen. Genom dessa bestäm-
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melser ska socialtjänsten ges möjlighet att förebygga sociala problem 
och svårigheter på en övergripande nivå. Tanken är också att sam-
hällsplaneringen ska utformas utifrån kunskapen om sociala villkor. 
Ofta kan socialtjänsten i ett tidigt skede se problem som om de inte 
åtgärdas kan accelerera och leda till såväl stora sociala förluster som 
höga samhälleliga kostnader. Socialtjänsten kan till viss del själv han-
tera dessa problem genom insatser till enskilda och grupper, inte minst 
genom förebyggande och tidiga insatser. Men ibland är de problem 
som socialtjänsten uppmärksammar av sådan karaktär att sådana insat-
ser inte är tillräckliga. Lösningen kan i stället ligga i strukturinriktade 
åtgärder, dvs. åtgärder på samhällsnivå och fysisk planering. 

En förutsättning för en mer socialt inriktad samhällsplanering och 
stadsutveckling är att socialtjänstens kunskaper tas till vara. För att 
detta ska vara möjligt och för att kunskaperna ska få genomslag be-
höver den fysiska planeringen kompletteras med sociala kunskaper 
och perspektiv. 

Utredningen föreslår därför att plan- och bygglagen kompletteras 
med en bestämmelse som tar sikte på de sociala aspekterna i plan-
läggningen. Den föreslagna bestämmelsen är ett komplement till den 
bestämmelse i socialtjänstlagen som reglerar socialnämndens med-
verkan i samhällsplaneringen. Avsikten med regleringen är att tillföra 
social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen. 

För att tydliggöra kommunens ansvar och förstärka socialnämn-
dens medverkan i samhällsplaneringen föreslår utredningen därtill 
att det i plan- och bygglagen regleras att översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön. 

Planering av insatser 

Kommunen ska planera sina insatser 

Kommunen har i nuvarande socialtjänstlag ett ansvar för att planera 
sina insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Genom 
övergripande planering och god framförhållning skapas bättre förut-
sättningar för socialtjänsten att anpassa verksamheten efter ändrade 
förhållanden. Därmed kan resurserna användas mer effektivt. Kom-
munens ansvar att planera sina insatser inom socialtjänsten bör 
emellertid inte vara begränsat till äldre personer och personer med 
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funktionsnedsättning utan i stället avse alla enskilda. Utredningen 
föreslår därför att ansvaret vidgas. 

Syftet med att vidga ansvaret för planeringen är att tydliggöra att 
kommunens ansvar omfattar ett aktivt arbete med förutsättningar 
för att, i god tid, kunna tillgodose behoven av insatser. Ett grund-
läggande syfte med kommunens planering ska vara att tillgodose 
enskildas behov av insatser och på så sätt även förhindra att vänte-
tider och oskäligt långa tider mellan beslut och verkställighet av be-
slut uppstår. Kommunernas planering av insatser är en förutsättning 
för att enskilda ska kunna få de insatser de har rätt till och därmed 
också viktig ur rättssäkerhetssynpunkt. Planeringen ska avse kommu-
nens behov av insatser, dvs. det övergripande behovet av olika insat-
ser och inte planering av insatser i det enskilda fallet. 

Planeringen av insatser bör knytas nära annan planering i kom-
munen, bl.a. bostadsförsörjningsplanering. Det är också angeläget 
att planeringen knyts an till socialtjänstens förebyggande perspektiv, 
målet om en lätt tillgänglig socialtjänst och till en förbättrad tillgäng-
lighet för personer med funktionsnedsättning. Vid planering bör kom-
munen alltid överväga hur insatserna ska tillhandahållas och om det 
kan finnas fördelar med att tillhandahålla insatserna utan föregående 
behovsprövning. 

Förebyggande arbete kräver en långsiktig kommunal planering av 
kommunens insatser till grupper och enskilda. I detta ingår också att 
beakta behovet av just förebyggande och tidiga insatser. Utredningen 
föreslår därför att kommunen vid planeringen särskilt ska beakta 
behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen ska kom-
munen, vid behov, samverka med regionen samt andra samhällsorgan 
och organisationer. 

Bestämmelserna om särskild avgift upphävs 

Det finns ett flertal orsaker till att beslut av kommuner inte verk-
ställs. Tillgång och efterfrågan är naturligtvis en avgörande faktor i 
sammanhanget. Den enklaste förklaringen till varför beslut inte verk-
ställs inom skälig tid är att den beslutade insatsen inte finns att tillgå. 
Det kan handla om en plats i särskilt boende, en kontaktperson för 
en person med funktionsnedsättning, ett familjehem för barn eller 
en behandlingsinsats till någon med beroendeproblematik. Av utvär-
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deringar som genomförts framkommer att de grundläggande pro-
blemen och bakomliggande orsakerna till de långa väntetiderna inte 
är ett ”kommunalt beteendeproblem” eller ett utslag av att kommu-
nerna trotsar lagstiftningen. I stället bottnar väntetiderna i problem 
med resurser och bristande planering. 

Enligt utredningens uppfattning bör den statliga styrningen av 
kommuner och regioner ske på någorlunda likvärdigt sätt. Styrningen 
påverkar bilden av förtroendet för huvudmännen. 

Utredningen anser att problemet med ej verkställda beslut kan 
lösas på ett bättre sätt än med sanktionsavgifter. I stället kan kom-
munernas ansvar för planering utvidgas och tillsynsmyndigheten med 
stöd av det vanliga granskningsinstitutet granska och ingripa mot de 
kommuner som inte planerar sina insatser eller verkställer beslut 
inom skälig tid. Eftersom tillsynsmyndigheten, oavsett den särskilda 
avgiften, har möjlighet att ingripa mot kommuner som inte verk-
ställer beslut i tid eller erbjuder de insatser som kommunen är skyl-
dig att tillhandahålla anser utredningen att systemet med sanktions-
avgifter bör tas bort. 

Socialnämnden rapporteringsskyldigheten är emellertid i sig en 
viktig förutsättning för kommunens planering av insatser och för till-
synsmyndighetens möjlighet till kontroll. Ett syfte med kommuner-
nas rapportering av ej verkställda beslut är att den ska bidra till kun-
skap, uppföljning och underlag för planering. Rapporteringen ska också 
underlätta och möjliggöra tillsyn och ge tillsynsmyndigheten en 
överblick över situationen och kommunernas arbete med ej verkställda 
beslut. Utredningen anser att rapporteringsskyldigheten utgör ett 
viktigt underlag för tillsyn av såväl kommunernas planering som kon-
troll av eventuella väntetider. Rapporteringsskyldigheten tar emeller-
tid mycket tid i anspråk för många socialnämnder. Utredningen 
föreslår därför att skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut 
förlängs från var tredje månad till var sjätte månad. De beslut som 
inrapporteras ska fortsatt avse beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutet. Utredningen bedömer att en sådan föränd-
ring inte påverkar eller försämrar rättssäkerheten för den enskilde, 
men frigör tid för socialtjänsten. 
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Kvalitet inom socialtjänsten 

Krav på god kvalitet 

Av nuvarande 3 kap. 3 § första stycket SoL framgår att insatser inom 
socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Utredningen föreslår att be-
greppet insatser i den nya lagen ska vara ett övergripande begrepp 
som tar sikte på de insatser som socialnämnden ska erbjuda i form 
av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som 
behöver det. Begreppet ska användas genomgående i lagen med denna 
betydelse. 

Med denna tydligt definierade betydelse av begreppet insatser 
kommer nuvarande reglering av kravet på kvalitet att bli snävare än 
vad som avses med bestämmelsen. Nämligen att garantera kvaliteten 
i den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges. För att bibe-
hålla bestämmelsens omfattning föreslår utredningen därför att be-
greppet insatser ändras till verksamhet. Med verksamhet avses alla åt-
gärder och aktiviteter som socialnämnden genomför, däribland insatser. 

Ett fungerande system för riskhantering är enligt utredningen en 
förutsättning för att kunna säkerställa god kvalitet i socialtjänsten. 
Risker och missförhållanden kan vara generella till sin natur och kan 
uppkomma i förhållande till olika grupper. Socialnämndens arbete 
med att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden och risker 
för missförhållanden är därför viktigt och en del av socialnämndens 
kvalitetsarbete oavsett om det anges i lag eller inte. Om detta arbete 
ska lyftas fram i socialtjänstlagen bör bestämmelsen, enligt utred-
ningens mening, emellertid inte begränsas till vissa grupper, utan bör 
gälla hela verksamheten. Utredningen föreslår därför att nuvarande 
begränsning till verksamhet som rör barn och unga ska tas bort i nu-
varande 3 kap. 3 a § SoL och att bestämmelsen i stället ska ta sikte på 
socialtjänsten verksamhet. 

Personalen är avgörande för en socialtjänst av god kvalitet. I dag 
finns i socialtjänstlagen bestämmelser om att det ska finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet samt att var och en som full-
gör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionssty-
relse ska medverka till en verksamhet som bedrivs och de insatser som 
genomförs är av god kvalitet. Utredningen föreslår att dessa bestäm-
melser förs samma i socialtjänstlagen kapitel om kvalitet och den senare 
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bestämmelsen omformuleras till att personalen ska medverka till att 
verksamheten är av god kvalitet. 

God kvalitet förutsätter uppföljning 

Uppföljning är en nödvändig förutsättning för att säkerställa god 
kvalitet i socialtjänsten. Det är även en förutsättning för att få under-
lag till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Inspektionen för vård 
och omsorgs (IVO) tillsyn visar emellertid att det fortfarande finns 
brister i uppföljningen och att det finns starka indikationer på att 
kvalitetsarbetet inte fungerar tillfredställande i socialtjänsten i dag. 
Det framgår även av öppna jämförelser att uppföljning inte används 
för att utveckla och förbättra verksamheten i särskilt stor utsträck-
ning. I syfte att tydliggöra vikten av uppföljning och skapa bättre för-
utsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten, föreslår utredningen 
att bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 3 § tredje stycket SoL uttryck-
ligen ska omfatta uppföljning. Således ska kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras. Bestäm-
melsen kommer på detta sätt att tydligare ge uttryck för lagstiftarens 
intentioner. 

Utredningen föreslår även att regeringen ger Socialstyrelsen i upp-
drag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet 
till kommuner för systematisk uppföljning, som en del i arbetet med 
att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Socialstyrelsen 
föreslås ta fram förslaget i nära samarbete med kommunernas regio-
nala samverkans- och stödstrukturer och Sveriges Kommuner och 
Regioner. 

Betydelsen av ett gott bemötande 

Mötet med den enskilde är en av de viktigaste faktorerna för god 
kvalitet i socialtjänsten. Att den enskildes kontakter med socialtjäns-
ten som myndighet, enligt förvaltningslagen, ska vara smidiga och 
enkla, och att den enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta 
till vara sina intressen, är inte tillräckligt för att socialtjänsten ska be-
akta bemötande som en central kvalitetsaspekt i alla delar av sitt arbete. 
Inte heller ger diskrimineringslagen och minoritetslagen en tillräck-
lig grund för detta. 
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Bemötandet har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet 
och för den enskildes upplevelse av den. Utan ett väl fungerande 
bemötande vill och vågar människor inte söka stöd och hjälp vid be-
hov. Socialtjänsten riskerar också att inte få ta del av den enskildes 
erfarenheter och önskemål om inte den enskilde uppfattar att bemö-
tandet är respektfullt. I syfte att markera betydelsen av ett respekt-
fullt bemötande och kopplingen mellan bemötande och god kvalitet, 
föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen ska anges att enskilda 
ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och 
behov. 

En kunskapsbaserad socialtjänst 

Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet 

Den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behö-
ver enligt utredningen bedömning stärkas. I syfte att skapa långsiktiga 
och stabila förutsättningar för en sådan utveckling ska det i social-
tjänstlagen införas ett krav på att socialtjänsten ska bygga sin verk-
samhet på bästa tillgängliga kunskap. 

Behovet av ett långsiktigt utvecklingsarbete i kombination med 
att det visat sig att intresse för frågan bland ansvariga nämndpolitiker 
är lågt talar för att det inte är tillräckligt med exempelvis överens-
kommelser och specialdestinerade statsbidrag för att uppnå en håll-
bar kunskapsbaserad socialtjänst. I de dialoger utredningen fört med 
förtroendevalda, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra 
intresseorganisationer, professioner och forskare har det också fram-
kommit att statliga stimulansmedel och specialdestinerade statsbidrag 
inte anses vara tillräckliga verktyg för att stödja det målmedvetna 
och långsiktiga utvecklingsarbete som krävs för att utveckla en kun-
skapsbaserad socialtjänst. I stället efterfrågas en tydligare lagstiftning. 

I nuvarande 3 kap. 3 § SoL anges tre typer av kvalitetskrav för 
socialtjänstens verksamhet: insatsernas kvalitet, personalens utbild-
ning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande 
ska säkras. Däremot ställs inget uttryckligt krav på att verksamheten 
ska baseras på kunskap. Det är enligt utredningen en brist. Även 
bästa tillgängliga kunskap bör utgöra ett kvalitetskrav för socialtjäns-
tens verksamhet. Utredningen föreslår därför att det införs ett krav 
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på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstäm-
melse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

En fungerande kunskapsstyrning är enligt utredningen en förut-
sättning för god kvalitet och för att utveckla och upprätthålla en kun-
skapsbaserad socialtjänst. En fungerande och effektiv kunskapsstyr-
ning fordrar samarbete mellan kommunerna och mellan kommunerna 
och staten. Utredningen förslår därför att regeringen tillsätter en utred-
ning med uppdrag att utreda hur man kan säkerställa en fungerande 
och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kom-
munerna och mellan kommunerna och staten. 

Professionens roll 

Under arbetets gång har utredningen återkommande uppmärksam-
mats på frågan om professionens begränsade handlingsutrymme och 
vem som lämpligen bör ha beslutanderätt i individärenden – för-
troendevalda eller tjänstemän. Denna utredning har emellertid inte 
haft ett uttalat uppdrag att se över beslutsordningen och det har inte 
heller varit möjligt att inom ramen för utredning göra någon mer 
ingående bedömning av nuvarande regelverk och föreslå eventuella 
förändringar. Samtidigt kan konstateras att beslutsordningen är långt 
ifrån oviktig när det gäller frågor om kvalitetsutveckling och rätts-
säkerhet i socialtjänsten och utredningen ser att det finns ett behov 
av att detta belyses ytterligare. Utredningen föreslår därför att reger-
ingen tillsätter en utredning som ges i uppdrag att se över profes-
sionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjäns-
tens område. I en sådan översyn bör även ingå att ta ställning till 
vilken behörighet som eventuellt ska krävas för att fatta olika beslut 
inom socialtjänsten. 

Ny lag om socialtjänstdataregister 

Ett viktigt underlag för en kunskapsbaserad socialtjänst är bästa 
möjliga kunskap i form av data. Data kan användas som underlag för 
beslut som är av betydelse för enskilda individer i behov av insatser 
inom socialtjänsten, men är också betydelsefull för beslut om social-
tjänstens inriktning och planering på nationell nivå. 
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En kunskapsbaserad socialtjänst förutsätter tillgång till relevanta 
analyser, statistik och forskning. Utan tillgång till sådan kunskap är 
det svårt för socialtjänsten att bedriva en verksamhet förenlig med 
kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att utveckla en 
kunskapsbaserad socialtjänst är kommunerna i behov av nationellt 
stöd. Redan i dag framställer Socialstyrelsen nationell statistik, ofta 
i dialog och samverkan med SKR, som ger stöd till beslutfattare och 
professioner. 

Utredningens bedömning är emellertid att den nationella stati-
stiken för socialtjänsten brister i många hänseenden, vilket bekräftas 
av Socialstyrelsen i ett flertal rapporter och skrivelser till regeringen. 
Det är inte tillräckligt att enbart registrera insatser inom olika om-
råden, varmed avses både socialnämndens beslut om insatser och 
utförda aktiviteter. För att kunna bedöma vilka utfall olika insatser 
har, krävs att Socialstyrelsen får samla in bl.a. uppgifter om orsak till 
insats eller utebliven insats, aktivitet, samt resultat utöver insatsen/åt-
gärden som sådan. Först då kan statistiken läggas till grund för en kun-
skapsbaserad socialtjänst. Utredningen anser att den fortsatta utveck-
lingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas. I syfte att 
skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en sådan utveckling 
behöver den nationella officiella statistiken inom socialtjänsten stär-
kas och utökas till att i större utsträckning motsvara de förutsättningar 
som finns inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens möjlighet att 
behandla personuppgifter för nationell statistik ska därför utökas. 

Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister. Den 
nya lagen om socialtjänstdataregister innehåller bestämmelser om 
dataregister över socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs 
med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS). Socialstyrelsen får med stöd av lagen utföra auto-
matiserad behandling av personuppgifter i socialtjänstdataregister. Det 
primära ändamålet för socialtjänstdataregister ska vara behandling för 
framställning av statistik. Den som bedriver verksamhet inom socia-
ltjänsten eller enligt LSS ska lämna uppgifter till socialtjänstdataregis-
ter för framställning av statistik (uppgiftsskyldighet). 
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Insatser till enskilda 

Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd 

För att göra lagstiftningen tydligare och lättare att förstå, bättre an-
passad efter förutsättningarna för olika typer av bistånd och lättare 
att ändra vid kommande översyner anser utredningen att den nu-
varande biståndsbestämmelsen behöver delas. Delningen ska göras 
så att de regler som är kopplade till de olika huvudtyperna av bistånd 
skiljs åt. Dessa typer ska benämnas bistånd för livsföringen och eko-
nomiskt bistånd. De insatser som ingår i bistånd för livsföringen är 
av en mängd olika slag, men förenas av att de avser individuella behov 
av stöd, omsorg och vård i den dagliga livsföringen till den enskilde. 
Det gäller också när insatserna omfattar ett materiellt stöd med exem-
pelvis välfärdsteknik. En delad biståndsbestämmelse är förenlig med 
den helhetssyn som också fortsättningsvis ska vara utmärkande för 
socialtjänstens arbete. 

Vid bistånd för livsföringen anser utredningen att ”levnadsför-
hållanden” är ett mer ändamålsenligt begrepp än ”levnadsnivå”. Lev-
nadsförhållanden syftar på sådana förhållanden som är viktiga för 
den enskildes sammantagna livssituation i stället för en viss nivå som 
kan mätas och jämföras. Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska 
därför ersätta ”skälig levnadsnivå” i den bestämmelse som reglerar rätten 
till bistånd för livsföringen. Därmed tydliggörs vikten av att bistån-
det ges utifrån individuella behov och inte utifrån uppfattningar om 
generella behov hos personer i olika grupper. 

Bistånd för livsföringen borde, enligt utredningen, tillförsäkra den 
enskilde goda levnadsförhållanden. Med hänsyn till direktiven kan 
utredningen dock inte föreslå en sådan ändring. 

Insatser utan behovsprövning 

För att nå enskilda som annars är svåra att nå måste socialtjänsten 
kunna erbjuda insatser på ett sätt som ur den enskildes perspektiv är 
attraktivt och tillgängligt. Det är därför viktigt att kommunen pla-
nerar sina insatser för enskilda. Utgångspunkten bör vara att hjälpen 
ska vara tillgänglig när den enskilde vill ta del av den. Genom lättill-
gängliga insatser och låga trösklar kan den enskildes egna initiativ tas 
till vara när motivationen finns där. 
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Det angeläget att kommunerna kan erbjuda insatser på ett så en-
kelt och effektivt sätt som möjligt. Framtida utmaningar, såsom den 
demografiska utvecklingen, oförutsedda händelser i Sverige och om-
världen samt begränsade resurser, förutsätter att kommunerna kan 
anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden. Socialtjänsten regel-
verk bör därför vara flexibelt och lämna utrymme för socialnämnden 
att i större utsträckning än i dag anpassa verksamheten efter lokala 
förutsättningar och behov. Ett flexibelt regelverk ger även större 
handlingsutrymme att utveckla nya verksamheter och samarbetsfor-
mer, vilket ytterst är till nytta för den enskilde. Dagens regelverk är 
inte tillräckligt flexibelt då det lämnar mycket litet utrymme att till-
handahålla insatser på något annat sätt än efter utredning och behovs-
prövning. 

Inom flera verksamheter är det dessutom viktigt att socialtjäns-
ten når den enskilde just när han eller hon är motiverad att ta emot 
hjälp. Det gäller inte minst grupper som är svåra att nå, t.ex. barn 
och unga som utsätts för våld eller hedersförtryck, kvinnor som ut-
sätts för mäns våld liksom män som slår kvinnor. Ett annat exempel 
är personer med missbruk. Ytterligare ett exempel är personer som 
vill lämna en kriminell livsstil eller personer med en psykisk funk-
tionsnedsättning. Ett system som underlättar delaktighet och själv-
bestämmande kan därför öka förutsättningarna för bra resultat. 

Många kommuner vill vid sidan av myndighetsutövningen även 
kunna erbjuda insatser på ett mer lättillgängligt sätt än i dag. Driv-
kraften är huvudsakligen att skapa en effektivare organisation med 
ökad tillgänglighet och självbestämmande samt att kunna fokusera 
mer på förebyggande och stödjande arbete. Enskilda ska kunna få 
vissa insatser utan att först bli föremål för utredning och bedömning. 
För att åstadkomma detta behöver socialnämnderna enligt utred-
ningens bedömning kunna tillhandahålla insatser även utan behovs-
prövning. Det är inte möjligt i dag. 

Utredningen föreslår därför en befogenhet som innebär att social-
nämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan 
föregående individuell behovsprövning. Bestämmelsen är ett komple-
ment till rätten till bistånd enligt nuvarande 4 kap. 1 § SoL och den 
enskilde kan alltid ansöka om motsvarande insats. För att den enskilde 
säkert ska känna till rätten att ansöka om bistånd ska den utförande 
verksamhet som den enskilde kommer i kontakt med informera om 
möjligheten att ansöka om bistånd. 
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En av utredningen utgångspunkter har varit att det ska vara möj-
ligt för kommunerna att anpassa utbudet av insatser efter lokala för-
utsättningar och behov. Såväl förutsättningar som behov kan föränd-
ras över tid och regelverket bör därför vara så flexibelt som möjligt. 
På så sätt ökar möjligheterna för kommunen att hantera oförutsedda 
händelser och att följa med i utvecklingen. Utredningen strävar därför 
efter att ställa upp så få begränsningar som möjligt i fråga om vilka 
insatser som ska kunna tillhandahållas utan behovsprövning. Utred-
ningen har emellertid bedömt att vissa insatser ska undantas från 
möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående individuell be-
hovsprövning. Följande insatser får inte tillhandahållas utan behovs-
prövning: 

1. kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson,

2. vård i familjehem,

3. vård i sådana hem som avses i 12 § LVU samt 22 och 23 §§ LVM

4. vård av barn i jourhem, stödboende eller andra hem för vård eller
boende än sådana som avses i 3,

5. stadigvarande plats i sådant boende som avses i 8 kap. 4 eller 7 §
nya socialtjänstlagen, eller

6. ekonomisk hjälp.

Utredningen föreslår även att socialnämnden ska få tillhandahålla 
insatser utan behovsprövning till barn som fyllt 15 år oberoende av 
vårdnadshavarens samtycke. 

Genomförande av insatser utan behovsprövning omfattas av social-
tjänstlagens krav på dokumentation. Undantag från dokumentation i 
fråga om enskilds personliga förhållanden ska emellertid kunna be-
slutas av socialnämnden i fråga om specifika insatser om det finns sär-
skilda skäl, t.ex. om anonymitet är en förutsättning för att insatsen ska 
nå sin målgrupp. 

Befogenheten att erbjuda insatser utan behovsprövning bör följas 
upp och utvärderas på nationell nivå. Utredningen föreslår därför att 
regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att följa upp och utvär-
dera arbetet med den föreslagna bestämmelsen. 
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Utformning av insatser 

Att främja möjligheter till ett självständigt liv är ett centralt värde 
för socialtjänsten i olika sammanhang. Det kan handla om möjligheter 
att klara sin försörjning eller andra ekonomiska behov i livsföringen, 
men också om att ha kontroll över sin dagliga tillvaro vid långvariga 
och kanske omfattande omsorgsbehov. Enligt utredningens mening 
ska alla insatser till enskilda utformas så att de ger henne eller honom 
möjligheter till ett självständigt liv. Sådana bestämmelser finns i dag 
för biståndsinsatser, men är motiverade också för insatser till enskilda 
som ges utan föregående individuell behovsprövning. 

Ett självständigt liv är emellertid inte det enda värde som är viktigt 
vid utformningen av insatser till enskilda. Utredningen föreslår därför 
en kompletterande bestämmelse om andra värden som också ska 
vara vägledande vid utformningen av sådana insatser. 

Utredningen föreslår att insatser för enskildas personliga behov 
utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt 
liv och till att känna välbefinnande. Det gäller oavsett om insatsen 
ges som bistånd eller utan behovsprövning. Möjligheterna att leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande ingår i dag äldreomsorgens värde-
grund i nuvarande 5 kap. 4 § första stycket SoL. Med utredningens 
förslag utvidgas bestämmelsen till att omfatta alla enskilda, inte bara 
äldre. Således ska insatser som syftar till att tillgodose den enskildes 
personliga behov utformas så att de stärker den enskildes möjlig-
heter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Att den enskilde ska vara delaktig och ges möjlighet att uttrycka 
sina önskemål om insatsernas utformning ligger redan i dag i social-
tjänstens uppdrag. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt 
för människors självbestämmande och integritet (nuvarande 1 kap. 
1 § SoL). Det innebär att beslut ska tas i samförstånd med den en-
skilde. Även om den enskilde inte har rätt att kräva när och hur en 
insats ska ges, får bestämmelsen anses förutsätta att socialtjänsten så 
långt det är möjligt tar hänsyn till hans eller hennes önskemål. Av 
lagen framgår också att socialnämndens insatser för den enskilde ska 
utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (nu-
varande 3 kap. 5 §). Ett förtydligande av äldre personers inflytande 
över insatsernas utformning och genomförande gjordes i socialtjänst-
lagen i samband med att bestämmelsen om äldreomsorgens värde-
grund infördes. Genom regleringen förtydligas att den enskildes önske-
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mål ska beaktas. Däremot innebär den inte att önskemålen alltid ska 
vara utslagsgivande. 

Utredningen förslår att en mer generell bestämmelse ska införas 
om att den enskilde så långt det är möjligt ska kunna välja när och 
hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Även inom andra delar av social-
tjänsten än äldreomsorgen behöver den enskildes inflytande över 
insatser underlättas. Den enskildes delaktighet behövs för att kunna 
bedöma vilka åtgärder som är relevanta för honom eller henne. Del-
aktighet är även en förutsättning för att kunna anpassa utförandet 
till den enskildes individuella behov. Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 
5 § fjärde stycket SoL ska därför utvidgas till att gälla alla enskilda, 
inte bara äldre personer. Således ska den enskilde, så långt det är möj-
ligt, kunna välja när och hur insatser i boendet ska ges. 

Förtydligat barnrättsperspektiv 

Barnets rättigheter enligt barnkonventionen 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, men rati-
ficering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonven-
tionen) skedde år 1990. I och med ratificeringen har riksdag och 
regering förbundit sig att se till att den nationella lagstiftningen stäm-
mer överens med de åtaganden som följer av konventionen. Barn-
konventionen har i vissa delar införlivats i svensk rätt genom trans-
formering. I andra delar har detta inte varit nödvändigt, eftersom det 
ansetts råda normharmoni. Transformering som metod för att anpassa 
svensk rätt till barnkonventionen kräver successiv och kontinuerlig 
anpassning av nationell lagstiftning allteftersom konventionen be-
höver tolkas i ljuset av ändrade samhällsförhållanden. 

Barnets bästa 

I den nya översättningen av artikel 3 i barnkonventionen lyfts bedöm-
ningen av barnets bästa fram tydligare än tidigare. Att det ska göras en 
bedömning framgår även uttryckligen av barnrättskommitténs all-
männa kommentarer om hur konventionen ska tolkas. Vidare fram-
går det av förarbetena till socialtjänstlagens reglering av barnets bästa 
att en bedömning ska göras. Utredningen anser att socialtjänstlagens 
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bestämmelse om barnets bästa ska anpassas till barnkonventionens 
lydelse. Nuvarande bestämmelse om barnets bästa omformuleras 
därför till att ange att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Utredningen föreslår 
även en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen 
av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. 

Barnets rätt till information 

Barnets rätt till information är en förutsättning för att han eller hon 
ska kunna uttrycka sina åsikter. Detta är i sin tur en förutsättning 
för att barnet ska kunna vara delaktigt och få inflytande. Trots att 
det framgår av förarbetena till nuvarande 11 kap. 10 § första stycket 
SoL – som reglerar barnets rätt till information – att hänsyn ska tas 
till barnets ålder, mognad och individuella förutsättningar när in-
formationen lämnas, visar flera rapporter och studier på området att 
barn ändå inte är fullt delaktiga vid förhandsbedömningar, utred-
ningar och under insatser. 

För att det inte ska råda någon tvekan om att barn alltid har rätt 
till relevant information i åtgärder som rör barnet samt att denna in-
formation ska vara anpassad till barnets ålder, mognad och individuella 
förutsättningar, föreslår utredningen att detta bör komma till uttryck 
i socialtjänstlagen. För att barnet ska kunna ha nytta av den informa-
tion som lämnas och kunna ta ställning till densamma är det en för-
utsättning att barnet förstår informationen. Först då kan artikel 3 
och 12, om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, få 
genomslag i praktiken. Utredningen föreslår därför att det anges i 
socialtjänstlagen att den som lämnar informationen till barnet så långt 
det är möjligt ska försäkra sig om att barnet har förstått informationen. 

Barnets rätt att framföra sina åsikter 

Av nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL följer 
att om ett barn inte vill framföra sina åsikter så ska dess barnets 
åsikter klarläggas på annat sätt. Någon motsvarande bestämmelse 
finns inte i barnkonventionen. Däremot följer det av artikel 12 i barn-
konventionen att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i 
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alla frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till barnets åsikter, 
utifrån barnets ålder och mognad.  

Utredningen menar att om barnet inte har förmåga att framföra 
några åsikter bör dessa klarläggas på annat sätt. Om barnet däremot 
väljer att inte framföra några åsikter ska detta respekteras och inte 
klarläggas på annat sätt. Utredningen föreslår därför att bestämmel-
sen i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL – ska 
upphävas. 

Samtal med barn 

I artikel 12 i barnkonventionen anges att ett barn ska beredas möj-
lighet att höras i alla domstolsförfaranden och administrativa för-
faranden som rör barnet. Det finns ingen nedre åldersgräns för när 
ett barn ska få komma till tals och uttrycka sina åsikter. Utifrån 
gällande regelverk kan ett barn emellertid förhindras av sina vård-
nadshavare att tala med socialtjänsten under förhandsbedömningen. 

Utredningen anser att det är av stor vikt att stärka barns rätt att 
komma till tals i alla frågor som rör barnet, även under förhands-
bedömningen. Därutöver är det angeläget att skapa bättre förutsätt-
ningar för socialtjänsten att skydda och stödja barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Utredningen föreslår därför att det i socialtjänst-
lagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett 
barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren 
är närvarande även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller 
inte. Ett sådant samtal syftar enbart till att socialnämnden ska kunna 
bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Barnets vårdnads-
havare ska, om inte särskilda skäl talar mot det, efter samtalet genast 
underrättas om att barnet har hörts. 

Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående 

Att barn har rätt till samhörighet med föräldrar, anhöriga och andra 
närstående innebär att det är barnets rätt till kontakt som står i cent-
rum. Kontakten är i första hand till för barnet och det är barnets 
bästa som ska vara avgörande. 

Kontakten mellan syskon kan ha stor betydelse för placerade barn 
genom att skapa kontinuitet i en instabil situation. Kontakten kan 
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också vara ett stöd när placeringen upphör och barnet ska klara sig 
på egen hand. Många placerade barn vill dessutom ha mer syskon-
kontakt. Tidigare utredningar har även pekat på att det behövs ett 
förtydligande vad gäller det placerade barnets rättigheter till kontakt 
med syskon, men även vad gäller kontakt med föräldrarna. Mot bak-
grund av den kunskap och medvetenhet som numera finns om bety-
delsen av att placerade barn får möjlighet till kontakt med sina syskon, 
anser utredningen att socialtjänsten bör arbeta mer aktivt med frågan 
och att detta bör synliggöras i socialtjänstlagen. 

I fråga om föräldrar så anges i artikel 9.3 i barnkonventionen att 
konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt 
från den ena eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett 
personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, 
utom då detta strider mot barnets bästa. Det finns mycket positivt 
med att placerade barn har kontakt med sina föräldrar. 

Det är viktigt att socialtjänsten arbetar för att det placerade bar-
net ges möjlighet till kontakt med föräldrar och syskon och utred-
ningen föreslår därför att det i den nya socialtjänstlagen ska anges att 
socialnämnden särskilt ska uppmärksamma barnets eller den unges 
relationer till föräldrar, syskon och andra närstående och arbeta för 
att placerade barn ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon 
och andra närstående. 

Uppföljning av ett barns situation 

Socialnämnden får enligt nuvarande 11 kap. 4 a–b §§ SoL besluta om 
uppföljning av ett barns situation i vissa fall. Det gäller dels när en 
utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutas utan 
beslut om insats, dels efter det att en placering i ett familjehem eller 
hem för vård eller boende har upphört. En förutsättning är dock att 
barnet, utan att förhållanden som kan föranleda ett beslut om tvångs-
vård enligt LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens 
stöd eller skydd men samtycke till en sådan åtgärd saknas. 

Det är ur ett barnrättsperspektiv angeläget att det finns en möj-
lighet att kunna följa utvecklingen under en tydligt angiven tids-
period. Detta för att kunna motivera vårdnadshavaren, samt ett barn 
över 15 år, att ta emot en föreslagen insats samtidigt som socialtjäns-
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ten har en möjlighet att följa utvecklingen för barnet genom att ta 
behövliga kontakter utan att det behöver inledas en ny utredning. 

Vid ett beslut om uppföljning av ett barns situation avgör nämnden 
hur länge uppföljningen ska pågå och hur den bäst ska genomföras. 
Uppföljningen måste dock avslutas senast två månader från det att 
den utredning som gäller barnets behov av stöd och skydd har avslu-
tats. På motsvarande sätt ska uppföljningen avslutas senast två månader 
från det att placeringen i familjehem eller hem för vård eller boende 
har upphört. Uppföljningen ska i annat fall avslutas när nämnden 
dessförinnan finner skäl att inleda ny utredning. 

Nuvarande bestämmelser syftar till att socialnämnden ska kunna 
följa utvecklingen för barnet. Det förutsätter enligt utredningen att 
det finns tillräcklig tid för att en förändring ska komma till stånd. Ur 
det perspektivet är två månader förhållandevis kort tid. Även om 
barnets situation kan förändras under denna tid, är det inte säkert att 
förändringarna är bestående. För att säkerställa att barnet får det stöd 
och skydd som han eller hon behöver, anser utredningen att nämn-
den bör kunna informera sig om utvecklingen under ytterligare en 
tid. Det gäller inte minst genom återkommande samtal med barnet, 
men även med vårdnadshavaren för att motivera denne till att ta emot 
en föreslagen insats. Tiden för uppföljning ska därför förlängas från 
två månader till sex månader. 

Frågan om barnombud bör utredas vidare 

Barn som befinner sig i en utsatt situation kan vara helt beroende av 
att den myndighet de har kontakt med säkerställer hans eller hennes 
rättigheter i sin verksamhet. I praktiken kan det dock vila på barnet 
självt att ta till vara sina rättigheter. Flera barnrättsorganisationer 
och tidigare utredningar har pekat på behovet av att barn ges möjlig-
het att ha ett oberoende barnombud som stöd vid sin kontakt med 
socialtjänsten. Det saknas emellertid utvärderingar på nationell nivå 
av barnombud och liknande verksamheter. Dessutom finns det vad 
utredningen känner till mycket lite svensk forskning om både barn-
ombud och barnrättighetsbyråer. 

De beskrivningar och slutsatser som har gjorts i tidigare utred-
ningar och de kontakter som denna utredning haft med bl.a. Barn-
rättsbyrån och Maskrosbarn ger emellertid vid handen att befintliga 
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verksamheter fyller en viktig funktion i barnets kontakter med social-
tjänsten. 

Utredningen anser att det som lyfts fram av barnrättsorganisa-
tionerna både i rapporter och samtal med utredningen samt vad som 
framkommit i tidigare statliga utredningar pekar på att det finns ett 
behov av att utreda om ett barnombud skulle kunna bidra till att barn 
i kontakten med socialtjänsten känner sig mer delaktiga, väl bemötta, 
trygga och lyssnade på. Utredningens föreslår därför att regeringen 
ska tillsätta en utredning med uppdraget att utreda behovet av och 
förutsättningarna för oberoende barnombud. 

Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över 

I ärenden som rör barn har gallringsreglerna kommit att uppmärk-
sammas och ifrågasättas, inte minst med anledning av Vanvårdsutred-
ningen (SOU 2011:61). Frågan är vems integritet som ska skyddas 
och hur detta ska göras på bästa sätt. Nuvarande gallringsregler inne-
bär att barn senare i livet inte har någon möjlighet att få insyn i de 
kontakter som varit med socialtjänsten under uppväxten. Endast om 
barnet varit placerat utanför det egna hemmet samt i ärenden om 
adoption och faderskap finns handlingarna bevarade. För många av 
de som sökt sig till arkiven för att få svar på frågor om sin uppväxt 
och vars akter inte gått att finna har det blivit en besvikelse. För vissa 
har den gallrade akten upplevts som en kränkning i sig. Enligt repre-
sentanter för arkivsektorn har barnakterna ett stort värde för indi-
viden och bör därför bevaras. 

Enligt utredningens mening kan diskuteras om gällande gallrings-
bestämmelser är förenliga med principen om barnets bästa, då de kan 
försvåra för barn att få information om sin uppväxt. Gällande gall-
ringsbestämmelser kan även göra det svårt för socialtjänsten att, vid 
utredning av barn, få en helhetsbild av dess tidigare förhållanden. 

Det finns därtill en motsägelse i att barn, som tack vare och med 
hjälp av tidiga, förebyggande insatser inte behövt placeras, får sämre 
insyn senare i livet eftersom deras akter gallrats. Gallring kan även 
försvåra kvalitativ forskning, vilket kan bidra till bättre åtgärder för 
barn i framtiden. Utredningens föreslår därför att regeringen tillsätter 
en utredning med uppdrag att se över nuvarande bestämmelser om 
gallring, ifråga om barnakter. Vid en sådan översyn bör möjligheten 
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och lämpligheten av ändrad tid för gallring eller ytterligare bevarande 
av barnakter övervägas. Vidare bör övervägas om tiden för sekretess 
bör förlängas. 

Äldreomsorgens reglering 

Utredningen har haft i uppdrag att se över och analysera om en sär-
reglering av äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten 
som är riktade till äldre är motiverad. 

Avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer är 
emellertid rätt förutsättningar för både sociala insatser och att en sam-
manhållen vård och omsorg också omfattar hälso- och sjukvård. Om-
sorgen och vården ska utgå från den äldre personens behov, förut-
sättningar och önskemål. 

För den socialt inriktade äldreomsorgen finns det enligt utred-
ningen flera fördelar med en fortsatt reglering i socialtjänstlagen, det 
bör därför vara grunden för det fortsatta arbetet med äldreomsorgens 
reglering. Vad en särlagstiftning för äldreomsorgen skulle innebära för 
äldre personer och deras närstående beror på hur lagen utformas, 
t.ex. när det gäller vilka personer och insatser som lagen skulle om-
fatta. En äldreomsorgslag som avgränsas till socialtjänstområdet kom-
mer till stora delar att dubblera socialtjänstlagen. En sådan lag kom-
mer inte att förändra förutsättningarna för en sammanhållen vård
och omsorg om den inte också omfattar bestämmelser för hälso- och
sjukvården.

Utredningen bedömer därför att det behövs ett fortsatt arbete för 
att se över hur lagstiftningen kan stärka både den sociala omsorgen 
för äldre personer och deras tillgång till en sammanhållen vård och 
omsorg med utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen för 
hälso- och sjukvården. Det gäller särskilt kontinuitet, personalens 
förutsättningar, likvärdighet och konkreta förutsättningar för sam-
verkan mellan huvudmän och verksamheter. 
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Samverkan och ansvarsfördelning 

Samverkan mellan kommuner 

I utredningens uppdrag har ingått att lämna förslag som underlättar 
samverkan mellan kommuner. När utredningen fick sitt uppdrag år 
2017 fanns en bestämmelse i 2 kap. 5 § SoL som reglerade avtalssam-
verkan inom socialtjänsten. I bestämmelsen angavs att kommunen 
fick sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens upp-
gifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal fick en kommun 
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som inne-
fattar myndighetsutövning fick dock inte med stöd av denna bestäm-
melse överlämnas till andra juridiska personer eller enskild individ. 

Bestämmelsen gav upphov till viss osäkerhet. Framför allt ansågs 
det otydligt hur den skulle tillämpas vid avtalssamverkan mellan kom-
muner, särskilt i fråga om ärenden som omfattade myndighetsut-
övning. Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till avtalssamverkan 
mellan kommuner i 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), förkor-
tad KL. Enligt bestämmelsen får kommuner och regioner ingå avtal 
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun eller en annan region (avtalssamverkan). I samma bestäm-
melse infördes en möjlighet för kommunerna att vid sådan avtals-
samverkan också delegera beslutsfattande till en anställd i den andra 
kommunen. I och med detta ändrades även lydelsen av 2 kap. 5 § SoL 
till att ange att utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL får en 
kommun sluta avtal med en enskild person (fysisk eller juridisk) om 
att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som 
innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas. Möjlighe-
ten och förutsättningarna för kommuner att samarbeta och samverka 
har stärkts genom den nya regleringen i 9 kap. 37 § KL och utred-
ningen föreslår därför inga ytterligare ändringar i denna del. 
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Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning mellan kommuner 

I 2 a kap. SoL finns bestämmelser om vilken kommun som är an-
svarig för att erbjuda en enskild insatser. I de allra flesta fall finns det 
en kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller annars har 
sin starkaste anknytning (bosättningskommun). Det innebär att bo-
sättningskommunen ofta kommer att ansvara för insatser till den 
enskilde. I andra fall kan ansvaret vila på den kommun som har beslu-
tat om placering i en annan kommun m.m. eller på den kommun där 
den enskilde är folkbokförd. Frågan om vistelsekommunens ansvar 
blir därför aktuell främst i akuta situationer eller när det inte är klar-
lagt vilken kommun som är ansvarig för insatser till den enskilde. 
I praktiken är vistelsekommunens ansvar därmed snarare att betrakta 
som ett undantag än en huvudregel. 

Bestämmelserna i 2 a kap. SoL om ansvarsfördelning mellan kom-
muner kan mot denna bakgrund uppfattas som svåra att förstå. I syfte 
att underlätta förståelsen föreslår utredningen att bestämmelsernas 
inbördes ordningsföljd ska ändras. Bosättningskommunens ansvar 
ska anges som inledande huvudregel medan vistelsekommunens an-
svar ska utgöra ett undantag från huvudregeln. Ändringen syftar 
enbart till att underlätta förståelsen av den ansvarsfördelning som 
redan gäller i dag. Någon inskränkning i vistelsekommunens ansvar 
avses inte. Den enskilde ska alltså, liksom i dag, alltid vara garanterad 
omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon befinner sig 
när hjälpen behövs. 

Ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige 
och socialnämnden 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de 
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer (nuvarande 2 kap. 4 § 
första stycket SoL). Kommunfullmäktige beslutar även om nämnd-
ernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden (nuvarande 
6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL) Även om en 
nämnd tilldelats ett visst verksamhetsområde innebär det inte att nämn-
den därvid kan besluta i alla frågor som rör nämndens verksamhet. 
Vissa typer av beslut är nämligen förbehållna kommunfullmäktige 
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Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 4 § SoL kan emellertid ge intryck 
av att alla uppgifter inom socialtjänsten alltid ska fullgöras av social-
nämnden. Detta trots de begränsningar som uppställs i kommunal-
lagen. För att markera ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige 
och socialnämnden anser utredningen att bestämmelsen bör omfor-
muleras så att den i stället anger att kommunfullmäktige bestämmer 
vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten. Denna formulering utesluter inte att även kom-
munfullmäktige kan fullgöra vissa uppgifter inom socialtjänsten. Om-
formuleringen innebär ingen ändring i sak utan är ett förtydligande 
av nuvarande bestämmelsen. 

Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende 

Många personer med missbruk eller beroende behöver insatser från 
både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I den praktiska tillämp-
ningen av lagstiftningen upplevs emellertid gränsen för vad som är 
respektive huvudmans ansvar som oklar. De övergripande reglerna 
gör att kommuner och regioner tolkar uppdraget mycket olika och 
den faktiska ansvarsfördelningen styrs ofta av hur regionerna har 
valt att tolka eller prioritera sitt ansvar. 

De olika formella möjligheter kommunen och regionen har att 
erbjuda behandling, i kombination med olikheterna i hur kommu-
nerna och regionerna definierar sitt faktiska ansvar, har lett till att 
vårdbehov bedöms enligt olika principer och insatser erbjuds enligt 
olika lagstiftningar beroende på var i landet en person är bosatt. Så 
länge varje individ får tillgång till ett attraktivt utbud av insatser av 
god kvalitet utifrån sina behov utgör detta nödvändigtvis inte ett 
problem. Men om det gemensamma ansvaret i praktiken innebär att 
ingen tar ansvar för vissa insatser och dessa inte kommer till stånd 
på grund av oenighet om finansieringen är det inte acceptabelt. 

Missbruks- och beroendevården är och har länge varit ett snårigt 
område ifråga om ansvarsfördelningen mellan kommuner och regio-
ner. Trots kravet på överenskommelser inom missbruks- och bero-
endevården visar erfarenheter från både SKR och IVO att det inte är 
tillräckligt för att få samverkan att fungera. Samtidigt bedömer Social-
styrelsen att myndigheten inte har möjlighet att närmare precisera 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna utan att 
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detta måste göras i ett lagstiftningsärende. Svårigheterna att i dag 
precisera ansvarsfördelningen och därmed den kommunala kompe-
tensen medför att det finns risk för att enskilda i behov av insatser 
faller mellan stolarna. 

Utredningens bedömer är att det bör göras en samlad översyn av 
huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården för att kunna 
ta ställning till behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen. En 
tydligare ansvarsfördelning skulle ge bättre förutsättningar för en 
effektiv, kunskapsbaserad, jämlik och likvärdig missbruks- och bero-
endevård. 

Förhållandet mellan socialtjänstlagen 
och annan lagstiftning 

Socialtjänstlagen och förvaltningslagen 

Det är i nuvarande socialtjänstlag otydligt hur förhållandet mellan 
socialtjänstlagen och förvaltningslagen ska förstås. Det gäller särskilt 
regleringen i nuvarande 11 kap. 8 § SoL. För att tydliggöra syftet med 
nuvarande 11 kap. 8 § första stycket SoL och göra bestämmelsen 
lättare att förstå, föreslår utredningen därför att det av bestämmelsen 
ska framgå att den gäller vid handläggning av ärenden där besluten 
kan laglighetsprövas. Vid handläggning av övriga ärenden är förvalt-
ningslagen tillämplig utan någon särskild föreskrift i socialtjänstlagen. 
För att tydligare det senare kompletteras socialtjänstlagen även med 
en upplysningsbestämmelse om förvaltningslagen. 

Utredningen föreslår även att nuvarande 11 kap. 8 § andra stycket 
SoL upphävs då bestämmelsen inte längre fyller någon funktion samt 
att regleringen om rätten till företräde inför socialnämnden i nuva-
rande 11 kap. 9 § SoL omformuleras för att behålla sin nuvarande om-
fattning. 

I och med att den nya förvaltningslagen har det även uppstått 
oklarheter kring praxis som rör socialnämndens möjlighet att i vissa 
fall ändra gynnande beslut. Enligt utredningens mening bör ett gyn-
nande beslut om fortlöpande insatser kunna ändras om de förhål-
landen som legat till grund för beslutet väsentligen har förändrats. 
Det finns annars risk för en ökad användning av tidsbegränsade beslut 
och olika typer av återkallelseförbehåll, vilket i förlängningen kan 
skapa försämrad förutsägbarhet och ökad otrygghet för den enskilde. 
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Utredningen föreslår därför att socialnämnden, utöver vad som föl-
jer av 37 § andra stycket FL, ska kunna ändra ett beslut om fort-
löpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänför-
liga till den enskilde. Syftet är att kodifiera det som tidigare enligt 
praxis gällt ifråga om möjligheten att ändra ett gynnande beslut när 
förhållandena väsentligt förändrats. 

Socialtjänstlagen och kommunallagen 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande den 8 november 2016 
(HFD 2016 ref. 74) har inneburit att förutsättningarna för att dele-
gera beslutanderätt förändrats i förhållande till hur socialtjänstlagen 
tidigare tillämpats. Avgörandet har enligt utredningen fått oönskade 
konsekvenser för integriteten och effektiviteten inom socialtjänstens 
verksamhet då det innebär att vissa individärenden ska beslutas av den 
faktiska socialnämnden. Det är emellertid angeläget att vissa ärenden 
kan hållas i en trängre krets och därmed kan delegeras till utskott 
i stället för att beslutsfattandet ska vara förbehållet socialnämnden. 

I syfte att klargöra förhållandet mellan kommunallagens och 
socialtjänstlagens delegationsbestämmelser föreslår utredningen att 
det förtydligas i socialtjänstlagen att delegationsbestämmelserna i 
socialtjänstlagen har företräde framför delegationsbestämmelserna i 
kommunallagen. Vidare föreslår utredningen att det införs en uttryck-
lig rätt för socialnämnden att till utskott delegera sådana ärendetyper 
som räknas upp i nuvarande 10 kap. 4 § och 5 § sjätte strecksatsen SoL. 

Utredningen föreslår även att uppräkningen i nuvarande 10 kap. 
4 § SoL kompletteras med beslut i ärenden om umgängesbegräns-
ning och hemlighållande av vistelseort. Vidare tydliggörs genom ett 
tillägg i nuvarande 10 kap. 4 § SoL att beslutanderätt i fråga om an-
sökan om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § LVU 
kan delegeras till utskott. 

Handläggning och dokumentation 

Socialtjänstlagen respektive förvaltningslagen är de lagar som huvud-
sakligen reglerar omfattningen av socialtjänstens handläggning och 
dokumentation. Reglerna är allmänt hållna och ger utrymme för an-
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passning av omfattningen av såväl utredning som dokumentation ut-
ifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Under senare tid har administrationen ökat och kommuner läg-
ger mycket resurser på det. Men även om dokumentationskraven har 
ökat så visar Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning 
att formella brister är förhållandevis vanliga i kommunernas ärende-
hantering och i dokumentationen hos utförande verksamheter. Till-
synsmyndighetens rapportering av dokumentationsbrister kan i sin 
tur ha en styrande inverkan på lagstiftaren. De resultat och den pro-
blembild som redovisas till regeringen är grunden för eventuella be-
slut om behov av lagändring eller myndighetsuppdrag. 

En betydande del av professionens arbetstid läggs på administra-
tion eller annat arbete som inte är direkt relaterat till brukarna. För 
mycket administration och en alltför detaljerad styrning minskar 
handlingsutrymmet för professionen. Det påverkar och riskerar att 
minska värdet i mötet med brukaren.  

Utredningen kan inte se att den ökade administrationen och detalj-
regleringen kommer från socialtjänstlagen. Utredningen har därför 
inte föreslagit några regellättnader. Utredningen förslår i stället att 
regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över myndighetens 
föreskrifter om handläggning och dokumentation samt den hand-
bok om handläggning och dokumentation som myndigheten ger ut. 
Socialstyrelsen bör säkerställa att föreskrifter och systematiska be-
dömningsinstrument samordnas på så sätt att en rättssäker och effek-
tiv handläggning och dokumentation uppnås. 

Stimulansmedel 

Förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv 
och vara lätt tillgänglig är grundläggande för en hållbar socialtjänst. 
Flera andra förslag i detta slutbetänkande har också en avgörande 
betydelse för arbetet med en hållbar socialtjänst. Det gäller förslagen 
att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, att kommunen ska planera sina insatser för en-
skilda samt att insatser får tillhandahållas utan föregående individuell 
behovsprövning. Även förslaget om att det ska höra till socialtjäns-
tens övergripande mål att främja jämställdhet i levnadsvillkor hör till 
de förändringar som krävs för en hållbar socialtjänst. 
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Utredningen vill understryka att dessa förslag bildar en helhet i 
vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra. För 
att förslagen ska ha avsedd effekt och leda till varaktig förändring 
krävs att kommunerna utvecklar nya arbetssätt och metoder, som 
systematiskt följs upp och ger underlag för en kunskapsbaserad och 
mer hållbar socialtjänst. En förutsättning för det är samordning och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

Utredningen bedömer att kommunerna behöver stöd i denna om-
ställning och föreslår att regeringen bör ingå en överenskommelse 
med SKR i syfte att stödja kommunerna att utveckla nya arbetssätt 
och metoder med anledning av utredningens förslag om en hållbar 
socialtjänst. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 104

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2020/59 700 SN

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott besluta
att instämma i förslaget gällande ett nationellt sammanhållet system för kun-

skapsbaserad vård (SOU 2020:36).

Beslutsunderlag
Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 
2020:36)

Bedömning
Socialnämnden i Borgholms kommun instämmer i regeringens förslag om ett natio-
nellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård och har valt ut följande områ-
den där behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa en god vård.

Utveckla samverkan mellan region och kommun
För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett 
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbe-
tet mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smitt-
skyddsarbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsätt-
ningar och att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en 
mer framträdande roll i samverkansforum 

Avsätta tid och resurser
Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig ut-
veckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och re-
surser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga pro-
jektmedel tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera 
långsiktigt och utifrån kommunens behov. 

Ökad kompetens och utbildning
För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans 
kompetens, utbildning och ökad status.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-22 S2020/05621/FS

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  maria.svanborg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Regeringskansliet

Remiss: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsba-
serad vård (SOU 2020:36)

Förslag till beslut 
att instämma i de förslag gällande ett nationellt sammanhållet system för kun-

skapsbaserad vård

Beslutsunderlag
Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 
2020:36)

Bedömning
Vi instämmer i regeringens förslag om ett nationellt sammanhållet system för kun-
skapsbaserad vård och har valt ut följande områden där behoven av statliga insat-
ser är som störst för att säkerställa en god vård.

Utveckla samverkan mellan region och kommun

För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett 
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbetet 
mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smittskydds-
arbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsättningar och 
att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en mer framträ-
dande roll i samverkansforum 

Avsätta tid och resurser

Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig ut-
veckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och resur-
ser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga projektme-
del tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera långsiktigt 
och utifrån kommunens behov. 

Ökad kompetens och utbildning

För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans 
kompetens, utbildning och ökad status.

 
Christina Bengtsson Maria Svanborg
MAS Verksamhetschef ÄO/HSV
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Skickas till: 
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 105

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2020/63 701 SN

Remiss; Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att anta förvaltningens förslag till yttrande över remissvaret för SOU 2018:88 
           LSS-utredningen.

Ärendebeskrivning
Utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsökringsbalken, och delar 
av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är 
att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans 
och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Lagstiftningen ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Utredarna har därför 
gjort en översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans och 
tittat på nödvändiga förändringar i regelverket och hur kvalitet och träffsäkerhet i öv-
riga insatser i LSS kan förstärkas.

Beslutsunderlag
Betänkande av LSS-utredningen SOU 2018:88

Skickas till
Socialnämnden

______________

106



Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
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0485-880 82

Bankgiro
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10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-10-07

 
 SOCI A LFÖRVA LTNING

Johanna Karlsson, 0485-881 77
johanna.karlsson@borgholm.se

Remissvar: SOU 2018:88 LSS-utredningen

Förslag till beslut
Att godkänna remissvaret för SOU 2018:88 LSS-utredningen. 

Sammanfattning av ärendet
Utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsökringsbalken, 
och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd 
mer ändamålsenliga insatser i LSS. Lagstiftningen ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Utredarna har därför gjort 
en översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans 
och tittat på nödvändiga förändringar i regelverket och hur kvalitet och 
träffsäkerhet i övriga insatser i LSS kan förstärkas.

 

Beslutsunderlag
Betänkande av LSS-utredningen SOU 2018:88

Johanna Karlsson
Verksamhetschef IFO/OFN

Lars-Gunnar Fagerberg
Tf. Socialchef

Beslut ska skickas till
Socialdepartementet
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REMISSVAR
Sida
1(4)

Datum
2020-10-07 S2019/00088/SOFSOCI A LFÖRVA LTNING

Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen” SOU 2018:88

Inledning

Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning har Borgholm kommun valt att belysa vissa områden i 
betänkandet. LSS-lagstiftningen syftar till att ge ökad hållbarhet och 
ändamålsenliga insatser för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Att kunna 
säkerställa att eventuella förändringar för målgruppen skall leda till tydliga 
förbättringar för individen och samtidigt inte medföra en ökad kostnad för 
såväl kommun som stat.

Förvaltningens synpunkter
Bostaden – Bostadsinsatser

 Borgholms kommun delar bedömningen att bostad med särskild 
service i form av gruppbostad bör finna kvar för dem med sådant 
behov.

 Det finns en risk med tanke på eventuella oklarheter kring insatsen 
annan särskilt anpassad bostad enligt LSS

Personlig service och boendestöd

 Det framgår i utredningen att den som har bostad med särskild 
service även ska ha möjlighet att söka insatsen Personlig service 
och boendestöd. Borgholms kommun anser att insatsen bostad med 
särskild service, i form av gruppbostad eller servicebostad, skall vara 
heltäckande stöd som inte skall behöva kompletteras med den 
föreslagna nya insatsen. Om ytterligare stöd behövs i bostad enligt 
LSS, har stödet inte utformats utifrån individens behov. Tydliggör 
istället vilka behov som skall täckas i bostad med särskild service.

 Konsekvensen av möjligheten att erhålla två olika insatser med stöd 
både i och utanför bostaden, är en mer omfattande administration 
med fler utredningar och eventuella prövningar i förvaltningsdomstol. 
Borgholms kommun är av den bestämda uppfattningen att det 
varken är värdeskapande för den enskilde individen eller ekonomiskt 
hållbart för kommunerna.
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Borgholms kommun
Datum
2020-10-07

[Titel]
S2019/00088/SOF

Sida
2(4)

 Vid en eventuell utvidgning av vilket stöd som skall ingå i Personlig 
service och boendestöd skall vi ta i beaktan att kommunerna 
behöver se över sin kompetens då det behovet kan komma att se 
annorlunda ut.

Korttidsvistelse utanför egna hemmet 

 Här pekar utredaren på risker då det är regionerna som har hälso- 
och sjukvårdsansvaret och därmed vikten av ett gott samarbete 
mellan kommun och region. 

Gemenskap – Ledsagarservice ska ingå i insatsen Personlig service och 
boendestöd

 Då Ledsagarservice inte länger ska finnas kvar som särskild insats 
blir det extra viktigt att tydliggöra hur ledsagning till fritidsaktiviteter 
för barn och ungdomar skall tillgodoses, för dem som inte har 
personlig assistans.

 Borgholms kommun anser att den enskilde inte skall behöva söka 
ytterligare insats för att få delaktighet, gemenskap och behovet av 
aktiviteter tillgodosett. Vi anser att i de fall den enskilde har insats 
bostad med särskild service skall ledsagning ingå i denna insats.

Förslag samordning – individuell plan

 Borgholms kommun förespråkar att individuell plan LSS ersätts med 
SIP. Vi ser vinster med att öka efterfrågan på och användandet av 
SIP. Det viktiga är att beskriva och planera för den enskildes 
samlade stöd, då tror vi att SIP kan vara det verktyg som individuell 
plan är tänkt att vara.

Generella synpunkter Barn och familj

 Vi ser det som positivt att barn med funktionsnedsättning och deras 
familjer kan komma att få ett mer samordnat och flexibelt stöd, med 
möjlighet till avlastning som är bättre anpassat till deras individuella 
situation. Här kan även finnas en risk då barnets perspektiv inte alltid 
blir synliggjort varken i nuvarande eller i föreslagen LSS-lagstiftning. 
När flera olika insatser är beviljade, kan de sammantaget ge 
nödvändig avlösning för anhöriga men kan också innebära alltför 
många miljöer och kontakter för barnet. Barnets och föräldrarnas 
behov kan alltså stå i konflikt med varandra.

 Vad det beträffar kostnadseffektivitet för kommunerna kan det 
innebära ökade kostnader i samordning, flexibilitet samt individuella 
lösningar.

Kontaktperson ska kunna innehålla gruppaktiviteter
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 Insatsen kontaktperson är idag ett lekmannauppdrag som ofta 
erhålls av frivilliga med intresse för uppdraget och individen. Dock är 
uppdraget redan komplext då kompetens om funktionsnedsättning, 
kommunikation och samhälle är önskvärt. Att ha kontaktperson som 
en insats inom rättighetslagstiftningen LSS och vara beroende av 
rekrytering av frivilliga utan denna kompetens är redan idag 
problematiskt.

 Borgholms kommuns uppfattning är att behovet av fritidsaktiviteter, 
gemenskap och delaktighet ska tillgodoses genom bostad med 
särskild service för dem som har den insatsen, alternativt 
boendestöd enligt LSS.

Personlig assistans – ansvarsfördelning mellan stat och kommun

 Borgholms kommun ställer sig bakom utredarens bedömning om att 
delat huvudmannaskap leder till administrativt merarbete för både 
Försäkringskassan och kommunerna. Det innebär en merkostnad för 
samhället i stort samt kan vara förvirrande och rättsosäkert för den 
enskilde.

 Vi anser att ett förtydligande behövs då det gäller ansvarsfördelning 
vid tillfällig utökning Personlig assistans.

 Borgholms kommun anser att i statens ansvar för personlig 
assistans även ska ingå att bekosta de 20 första timmarna. Vi anser 
att det är troligt att utifrån ett samhällsperspektiv kan kostnader för 
administration av dessa ärenden bli oförsvarbara.

Övergångsregler och ikraftträdande

 Borgholms kommun befarar att tidsperspektivet för den nya lagens 
ikraftträdande är för kort. Verksamhetssystem med nya insatser 
behöver finnas och vara fungerande från och med den 1 januari 
2022. Verksamheter utifrån nya insatser skall startas och 
medarbetare ska hinna utbildas.

 Borgholms kommun föreslår att man skjuter fram ikraftträdande till 
2023.

Förberedelse av nya LSS-insatser samt informationsinsatser

 Borgholms kommun vill med tydlighet framföra att 
kompetensutvecklingsmedel behövs generellt inom området 
funktionsnedsättning, inte bara utifrån förändrad lagstiftning 
Målgruppen har förändrats över tid med bland annat ökad 
samsjuklighet samt social och ekonomisk problematik. Detta 
sammataget kräver ökad kunskap.

 Vi anser även att ökad forskning inom området på nationell nivå 
behövs för att ge grundad kunskap om de insatser som finns leder 
till lagstiftningens målsättning.

Ekonomiska konsekvenser
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 Hanteringen av den kostnadsförskjutning som sker mellan stat och 
kommun behöver hanteras omgående från att lagen ändras. I 
dagsläget finns en otydlighet i hur hanteringen kommer ske och hur 
kommunerna ska få kostnadstäckning för den ökade kostnad det 
nya förslaget kommer innebära.

 Det finns även en oro att de ökade kostnaderna som kommunerna 
kommer få till följd av mindre påverkan i beslutsgången kommer 
överstiga den ersättning som kostnadsförskjutningen innebär. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2020/6 730 SN

Behov av bostad med särskild service enligt LSS  gruppbostad

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att uppdra till socialchefen att tillsammans med fastighetsavdelningen ta fram ett 
          funktionsprogram för gruppbostad inom LSS att presentera till socialnämnden
          i januari 2021. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppbostadsplatser för att kunna säkerstäl-
la att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS samt för att undvika risken att 
Borgholms kommun utdöms till att betala vite.

Dagens sammanträde
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar att processen om en byggnation av 
gruppbostad vid Resedan har avbrutits. 

Skickas till
Socialnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-14 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2020/5 730 SN

Behov av byggnation av äldreboende.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Dagens sammanträde
Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV informerar idag hur långt proces-
sen har kommit gällande byggnation av äldreboende på Ekbacka. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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