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Sammanfattning
Sedan början av 1990-talet har Linköpings kommun utvecklat en lättillgänglig
socialtjänst. Det innebär att många av socialtjänstens insatser erbjuds utan
föregående bi-ståndsprövning och direkt svarar mot de behov som den enskilde
upplever. Det är lätt att få kontakt med socialtjänstens olika verksamheter. Den
enskilde vänder sig direkt till den utförande enhet som kan ge det stöd hen
behöver. Detta sätt att arbeta har kommit att kallas ”Linköpingsmodellen”.
Samtliga politiska partier har stött och stödjer utvecklingsarbetet som kommit att
prägla utvecklingen av socialtjänsten i Linköping.
Syftet med rapporten är att beskriva utvecklingsarbetet i Linköping, som lett fram
till lättillgängliga sociala tjänster för våra medborgare. Fokus i rapporten är
individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri.
I rapporten beskrivs de bärande politiska idéerna bakom utvecklingsarbetet och
den organisatoriska kontext där det sociala arbetet bedrivs. Vidare sammanfattas
målsättningen med ”Linköpingsmodellen” när det gäller den enskildes självbestämmande, ökad tillgänglighet, tydliga yrkesroller, kvalitetsuppföljning och
förenklad administration.
Arbetet med en ökad tillgänglighet (service) till sociala tjänster sätts också in i ett
sammanhang där Linköpings kommuns arbete med alternativa utförare och
separationen av myndighetsutövning från stöd och behandlingsinsatser är viktiga
hörnstenar.
En nationell kartläggning av öppna sociala tjänster som genomfördes 2014/2015
visar att 98 % av de svarande kommunerna erbjuder någon form av öppna tjänster.
För att sätta in Linköpings kommuns arbete i ett större sammanhang beskrivs
några viktiga förändringar under 1990-2000-talet som har påverkat det sociala
arbetet. De områden som lyfts fram är förutsättningarna för utvecklingen av en
evidensbaserad socialtjänst, framtagande av nationella riktlinjer, lokalt
forsknings- och utvecklingsarbete/uppföljning, brukaren i centrum, höjda
ambitioner för fler målgrupper samt specialiseringen av det sociala arbetet.
I rapporten ger rapportförfattarna sina personliga erfarenheter av utvecklingsarbetet av det sociala arbetet i Linköpings kommun. Man ger också en översikt
över kostnadsutvecklingen när det gäller individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri och konstaterar att den har varit ungefär densamma som i jämförbara
kommuner.

I arbetet med en lättillgänglig socialtjänst i Linköping kommun har man tagit sin
utgångspunkt i en tolkning av socialtjänstlagen som den kommer till uttryck i bl.a.
förarbeten till gällande socialtjänstlag och socialtjänstlagen som ramlag, med stort
utrymme för kommunerna att forma socialtjänsten utifrån lokala behov.
Ambitionen att erbjuda lättillgängliga sociala tjänster som möter de behov som
finns och med starkt självbestämmande för den enskilde har återspeglats i hur
Linköpings kommun valt att organisera och erbjuda sociala tjänster. Detta har inte
minskat rättssäkerheten för den enskilde, som fortfarande har rätt att ansöka om
bistånd utifrån sina behov. Service har alltid varit och är ett komplement till
bistånd.
I slutet av rapporten ges en vision av hur socialtjänsten kan utvecklas vidare och
mer likna andra välfärdstjänster t.ex. barnomsorg och hälso- och sjukvård och
finnas nära medborgarna. Sociala tjänster ska erbjudas med minsta möjliga
byråkrati och utföras av professionella socialarbetare som i allt väsentligt arbetar
på uppdrag av den enskilde.
Avslutningsvis sammanfattas vilka faktorer som varit gynnsamma och hämmande
för utvecklingsarbetet. Som exempel på gynnsamma faktorer nämns politisk
enighet och målmedvetenhet, specialiserade nämnder och yrkesroller och bra
information. Hämmande faktorer har bl.a. varit IVO:s ifrågasättande, oro för
undanträngningseffekter och oro för kostnadsökningar.
Som tänkbara lösningar för att även fortsättningsvis kunna erbjuda lättillgängliga
sociala insatser anges möjligheten att tillämpa Lag om vissa kommunala
befogenheter (2009:47) eller att införa ett tillägg i gällande socialtjänstlag som
förtydligar att generellt och allmänt inriktade insatser som är individinriktade kan
erbjudas utan föregående biståndsbeslut. Ett annat alternativ är att stifta en
särskild lag om frikommun som ger kommuner möjlighet att erbjuda tjänster utan
biståndsprövning. Den planerade översynen av socialtjänstlagen bör leda till att
serviceinsatser kan erbjudas som ett komplement till bistånd.

1. Inledning
Sedan början av 1990-talet har Linköpings kommun utvecklat en lättillgänglig
socialtjänst. Det innebär att många av socialtjänstens insatser erbjuds utan
föregående biståndsprövning och direkt svarar mot de behov som den enskilde
upplever. Det är lätt att få kontakt med socialtjänstens olika verksamheter. Den
enskilde vänder sig direkt till den utförande enhet som kan ge det stöd hen
behöver. Detta sätt att arbeta har kommit att kallas ”Linköpingsmodellen”.
Samtliga politiska partier stödjer utvecklingsarbetet som kommit att prägla
utvecklingen av socialtjänsten i Linköping. Uppföljningar har visat att brukare är
mycket nöjda med de insatser som erbjuds och att insatsen påtagligt förbättrat
deras livskvalitet. Anställda inom socialtjänsten har också visat uppskattning av
detta arbetssätt och ser att det ger förutsättningar att utveckla professionella yrkesroller.
Syftet med rapporten är att beskriva utvecklingsarbetet i Linköping, som lett fram
till lättillgängliga sociala tjänster för våra medborgare. Vi har under många år
saknat en sammanfattande dokumentation, vilken ofta efterfrågats av andra
kommuner, medarbetare, politiker med flera.
I rapporten sammanfattar vi vår syn på motiven för och erfarenheterna av det
utvecklingsarbete som skett under många år, i första hand sedan 1992. Det handlar
bl.a. om vilka värderingar som ligger bakom, vad serviceinsatser innebär och vad
som har främjat respektive varit hindrande i utvecklingsarbetet. Vi beskriver
också den organisatoriska kontext där det sociala arbetet bedrivs. Vi hoppas att
rapporten kan stimulera till tankar om hur samhällets olika insatser inom
socialtjänstområdet skall erbjudas i framtiden. Vår förhoppning är att rapporten
ska bidra till fortsatt utvecklingsarbete inom socialtjänsten, där den enskildes
önskningar, erfarenheter och behov sätts i centrum och personalen ges bra
förutsättningar att möta brukarnas behov.
Eftersom utvecklingsarbetet pågått under många år är det svårt att skilja på motiv
och erfarenheter. Positiva erfarenheter blir samtidigt motiv för ett fortsatt
utvecklingsarbete.
Vi som skrivit rapporten arbetar med övergripande planeringsfrågor inom socialtjänsten i Linköpings kommun. Vi har tidigare arbetat inom socialtjänsten både
som socialarbetare i olika funktioner och som chefer och har båda varit delaktiga
i den utveckling som pågått i Linköpings kommun under 40 år.
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Vi vill poängtera att den bild som beskrivs är personligt färgad och utgår ifrån
våra värderingar, egna erfarenheter och perspektiv. Andra personer skulle kunna
lyfta fram andra perspektiv.
Linköpings kommuns arbete med att utveckla olika öppna sociala tjänster utan
biståndsprövning, som ett komplement till insatser som erbjuds efter biståndsbeslut, har väckt stort intresse hos landets övriga kommuner. Kommunen har vid
studiebesök och på olika konferenser redovisat hur vi arbetar och grunderna för
vårt utvecklingsarbete, den s.k. Linköpingsmodellen. Det stora intresset för nya
sätt att arbeta har troligen sin grund i en samhällsutveckling där den enskildes
inflytande och valmöjligheter har fått allt större betydelse när välfärden skall
fördelas. Flera rapporter beskriver hur biståndsbedömningar och biståndsriktlinjer
skiljer sig åt mellan olika kommuner i landet. Många kommuner har egna
erfarenheter av att brukare beskriver att det är svårt och krångligt att få del av
samhällets stödinsatser. Nya arbetssätt behöver utvecklas för att underlätta för den
enskilde medborgaren.
Vi har valt att begränsa oss till verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg
och socialpsykiatri eftersom det är de verksamhetsområden vi själva känner bäst.
När det gäller utvecklingen inom hemtjänsten (äldreomsorg) i Linköpings
kommun finns denna beskriven i en särskild rapport (Henriksson, Önstorp 2006).
Denna sammanfattning av utvecklingsarbetet ska ses mot bakgrunden att
Inspektionen för vård och omsorg ifrågasatt lagligheten i att erbjuda socialtjänstinsatser utan föregående utredning och biståndsbeslut. Frågan har nyligen
(maj 2016) avslutats av de rättsliga instanserna när det gäller boendestöd inom
socialpsykiatrin och förenklad biståndsprövning inom hemtjänsten efter flera års
rättsliga processer. Detta skedde genom att Högsta Förvaltningsdomstolen inte
beviljade Linköpings kommun prövningstillstånd. Därmed gäller kammarrättens
domar, vilket innebär att dessa insatser måste föregås av biståndsprövning.
Linköpings kommun beslutade hösten 2016 att skicka en skrivelse till socialdepartementet och civildepartementet med begäran om lagändring för att kunna
fortsätta erbjuda en lättillgänglig socialtjänst utan biståndsprövning. Kommunen
har i skrivande stund inte fått något svar.
Vi vill redan här i inledningen tydliggöra att vi i rapporten omväxlande använder
begreppen service, serviceerbjudande, servicetjänster, serviceinriktad socialtjänst, stöd utan bistånd och serviceprocess. De betyder alla samma sak, nämligen
insatser utan föregående utredning och beslut.
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2. Linköpings kommun
Linköping är residensstad i Östergötlands län och har ett centralt läge i södra
Sverige. Avståndet till Stockholm är 20 mil och till Göteborg cirka 30 mil. Både
E4:an och Södra stambanan passerar genom kommunen. Linköping är Sveriges
femte största kommun och har 153 000 invånare. Linköping har i jämförelse med
genomsnittet i riket en större andel 20 – 30 åringar och en något lägre andel äldre.
En orsak är att det vid Linköpings universitet finns ca 21 000 studenter, vilka är
skrivna i Linköping.
Som en bakgrund till arbetet med utvecklingen av serviceinsatser lämnar vi en
kort beskrivning av Linköpings kommun och dess organisation med fokus på
socialtjänsten.

2.1 Omorganisation 1992
Linköpings kommun började 1992 att arbeta i en helt ny organisation.
Kommunens roller tydliggjordes genom en uppdelning i ”beställare, utförare och
myndighet”. I januari 1992 upphörde 24 kommunala nämnder att existera. De
ersattes av 5 beställarnämnder (nu benämnda uppdragsnämnder) med ansvar för
olika verksamhetsområden, tre nämnder för myndighetsutövning samt en nämnd
för den kommunala utföraren. Organisationsförändringen gällde inte bara socialtjänstens område utan hela den kommunala organisationen.
När det gäller socialtjänstområdet skapades Omsorgsnämnden som beställarnämnd, och Socialnämnden som myndighetsnämnd. Därutöver bildades
Produktionsstyrelsen (nu benämnd Utförarnämnd), som ansvarig för den
kommunala utföraren av bl.a. socialtjänst.
Uppdragsnämnderna utgör medborgarnas ombud i deras efterfrågan på
kommunal service inom en viss ekonomisk ram. Målsättningen med den nya
organisationen var att få ut så mycket och så bra verksamhet som möjligt för till
buds stående medel. Beställarnämnderna har ansvar för planering, upphandling
och uppföljning av beställd/avtalad verksamhet. Med kommunfullmäktiges ramar
och riktlinjer som grund upprättar beställarnämnderna verksamhetsplaner och
kvalitetsbeskrivningar som anger standard och omfattning av den kommunala
servicen. Omsorgsnämnden är också kommunens facknämnd inom den sociala
sektorn.
Utförarna är alla kommunala och privata enheter och deras anställda inom socialtjänsten. Den kommunala utföraren inom socialtjänsten är organiserad i Leanlink
(egen förvaltning) som självständigt har att utföra de tjänster som
överenskommits meduppdragsnämnderna. Den politiska nämnden är Utförarnämnden, som arbetar med de uppdrag som erhålls från uppdragsnämnderna.
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De privata utförarna består av både mindre lokala företag och större företag, som
verkar inom omsorgsområdet.
Myndighetsnämnderna ansvarar för kommunens myndighetsutövning t ex beslut
om enskildas rättigheter och skyldigheter och tvångsinsatser. I Linköping
ansvarar socialnämnden för all myndighetsutövning inom vård och omsorgsområdet. Socialnämndens ansvar är att utreda och besluta i enskilda ärenden.
Socialnämnden ansvarar också för uppföljning och omprövning av beslut i
enskilda ärenden. Ansvaret för försörjningsstöd tillhör också socialnämndens
ansvarsområde.
Noteras kan att organisation och arbetsformer delvis har förändrats sedan 1992.
Som exempel kan nämnas att Omsorgsnämnden har delats i två nämnder, dels
Äldrenämnden som är ansvarig nämnd för frågor som berör personer över 65 år
och dels Omsorgsnämnden som hanterar övriga områden såsom t ex individ- och
familjeomsorg, LSS, socialpsykiatri, hemtjänst för personer under 65 år samt
ensamkommande barn.
Organisationen är dock år 2016 i grunden densamma som 1992 inom socialtjänstområdet. Observera att varken de sociala uppdragsnämnderna eller socialnämnden är anställningsmyndighet. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet
för all personal. Utförarnämnden är dock anställningsmyndighet för den
kommunala utförarens personal.

2.2 Motiv för den nya organisationen 1992
Med den nya organisationen ville man politiskt skapa förutsättningar för:
 effektivitet i ekonomi
 effektivitet i rättssäkerhet
 att stärka politikerrollen och medborgarperspektivet
Det fanns en enighet över parti- och blockgränserna vid genomförandet av den
organisatoriska förändringen 1992.
Effektivitet i ekonomi
Mot bakgrund av bl.a. kommunernas ekonomiska situation under 90-talet sökte
många kommuner alternativa vägar för resursfördelning och effektivisering.
Linköpings kommun valde att konkurrensutsätta verksamheter inom vård- och
omsorgsområdet för att kunna effektivisera verksamheten, minska kostnaderna
och skapa incitament för kvalitetsutveckling.
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Effektivitet i rättssäkerhet
Genom att samla socialtjänstens myndighetsutövning hos en nämnd och en
förvaltning skapades en organisation som möjliggjorde specialisering. De dubbla
roller som handläggare inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorgen haft
i form av beslutsfattare i enskilda ärenden (myndighetsutövare) och utförare av
stöd och service bedömdes av olika skäl vinna på att separeras. Därmed bedömdes
rättssäkerheten kunna stärkas.
Myndighetsutövning är enligt lagstiftningen inte möjlig att utföra av privata
företag, varför separeringen även var en förutsättning för etablering av privata
utförare. Man ansåg det också viktigt att avgränsa och tydliggöra när enskilda
medborgare är föremål för myndighetsutövning.
Stärka politikerrollen och medborgarperspektivet
Att dela upp politikerrollen i två olika funktioner, beställare respektive utförare,
stärker politikerrollen på så sätt att medborgar- och brukarperspektivet kan
betonas vid planering och upphandling av verksamhet. Personalansvaret och
arbetsmiljöansvaret är knutet till anställningsmyndigheterna och utförarna.
Vi vill redan här poängtera att den organisation som Linköpings kommun valt
inom socialtjänstområdet inte på något sätt är en förutsättning för erbjudande av
tjänster utan biståndsprövning. Tjänster kan erbjudas på detta sätt även om socialtjänsten är organiserad på ett mer traditionellt sätt.
Ekonomi
De sociala nämnderna hade 2015 en omsättning på:
Äldrenämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden

1 076 mnkr
1 045 mnkr
307 mnkr

Utöver dessa kostnader ovan tillkommer en förvaltningskostnad på 165 mnkr för
myndighetsförvaltningen. Den totala kostnaden för de sociala nämnderna uppgår
således till knappt 2,6 miljarder kronor för 2015.
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3. Serviceinsatser, vad menas?
Med serviceinsatser menas de insatser som kan erhållas utan föregående
utredning och biståndsbeslut. Ett annat begrepp som också används i olika
sammanhang och som har samma innebörd är öppen ingång eller öppet intag.
Även begreppet öppna insatser används ibland om serviceinsatser, men detta
begrepp används också som synonymt till begreppet öppenvård.
I Linköping kan flera av socialtjänstens insatser erhållas som service dvs utan
biståndsprövning. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla tjänster också kan
erhållas efter utredning och beslut om bistånd. Denna möjlighet är på intet sätt
begränsad. Serviceerbjudande innebär att ytterligare en väg är öppen utöver
biståndsvägen för att kunna erhålla stöd eller behandling.

Servicevägen

Insats

Biståndsvägen

Serviceinsatser grundar sig på kommunala regler, har karaktären av avtal/kontrakt
och bygger på ömsesidighet d.v.s. överenskommelser mellan likvärdiga parter.
Den enskilde väljer själv och har inflytande genom att egna önskemål ställs mot
givna regler. Serviceinsatser kan inte överklagas med förvaltningsbesvär utan
enbart i form av kommunalbesvär. Den som inte är nöjd eller har andra behov kan
dock alltid ansöka om att få sin sak prövad som bistånd och kan då överklaga ett
beslut som går hen emot.
Hur det går till i praktiken beskrivs i kapitel 8.
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4. Politisk inriktning, målsättning
I Linköpings kommun har de olika politiska majoriteterna under årens lopp
formulerat viljeinriktningen i de s.k. visionsprogrammen (se vidare bilaga).
Att erbjuda kommunala tjänster som service är i grunden en ideologisk fråga som
handlar om hur samhället vill möta kommuninnevånarna.
Sammanfattningsvis kan motiven grupperas under följande rubriker:








Stärkt självbestämmande och tilltro till den enskildes förmåga
Ökad tillgänglighet
Förebyggande tidiga insatser och erbjudande arbetssätt
Tydliga yrkesroller, utveckling av professionen
Fokus på kvalitetsuppföljning och resultat
Kostnadseffektivitet, förenklad administration/handläggning
Stärkt rättssäkerhet

4.1 Stärkt självbestämmande och tilltro till den enskildes förmåga
Genom att enkelt tillhandahålla väl beskrivna kommunala tjänster stärks den
enskildes självbestämmande. Det är ett sätt att föra över makten till brukaren och
bygger på en stark tro att de allra flesta kan välja den stödinsats de har behov av
och att risken för överkonsumtion är liten.
Möjligheten att framgångsrikt hjälpa och stödja ökar om hjälpen är självvald och
möjlig att påverka.

4.2 Ökad tillgänglighet
Genom att göra det möjligt för den enskilde att vända sig direkt till en utförare av
sociala stödinsatser t.ex. i form av en öppen mottagning, ökar tillgängligheten
betydligt. Den enskilde behöver inte invänta en utredning och beslut om insats
utan kan själv bedöma och avgöra när och till vilken utförare man vill vända sig.
Den politiska grundvärderingen är att de allra flesta kommuninnevånare har egen
förmåga att efterfråga service och de insatser som finns. En viktig förutsättning är
att det finns bra information om den service kommunen erbjuder.
Utveckling av serviceinsatser sänker trösklarna för människor att söka hjälp för
sina problem.
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4.3 Förebyggande tidiga insatser och erbjudande arbetssätt
Stöd, behandlingsinsatser, boendestöd m.m. som erbjuds som service står för ett
förhållningssätt som på sikt har förebyggande effekter. Genom att göra olika
insatser lättillgängliga undanröjs hinder för att söka hjälp varvid stödet kan utges
tidigare och på så sätt ha en förebyggande effekt d.v.s. minska behovet av mer
omfattande insatser.
Linköpings kommun har ambitionen att nå fler människor i ett tidigt skede.
Grundtron är att människor inte efterfrågar hjälp som man inte behöver och inte
heller mer hjälp än nödvändigt.

4.4 Tydliga yrkesroller, utveckling av professionen
Linköpings kommun vill göra det tydligt för den enskilde medborgaren när hen
är föremål för myndighetsutövning respektive erhåller stöd och behandling.
Den enskilde skall alltid veta när hen är föremål för myndighetsutövning. Många
människor känner av olika skäl oro för kontakt med myndigheter. De vill inte bli
registrerade, utredda, lämna ut uppgifter om sitt privatliv o.s.v. Genom att dela
upp socialarbetarnas yrkesroller skapas en större tydlighet.
Ett annat starkt motiv till renodlingen av rollerna som socialarbetare var att
myndighetsrollen och stöd- och behandlarrollen är svåra att förena. De olika
rollerna kräver olika kompetens när det gäller metoder och förhållningssätt.
Relationen mellan den enskilde och socialarbetaren är olika beroende på vilken
roll socialarbetaren har. Erfarenheten var att myndighetsarbetet ofta prioriterades,
vilket innebar att stöd- och behandlingsarbetet fick stå tillbaka.
Genom en renodling av yrkesrollerna ger man förutsättningar till att utveckla
innehåll och arbetsformer, både för myndighetsarbetet och för stöd- och
behandlingsarbetet.

4.5 Fokus på kvalitetsuppföljning och resultat
Det har skett en stark utveckling av kvalitetsuppföljningen under de senaste 10 15 åren, vilket också varit en tydlig viljeinriktning i Linköpings kommun.
Även arbetet med att följa upp resultat av olika insatser har tagit fart. Uppföljning
är viktigt oavsett om insatser ges med eller utan biståndsprövning. En ambition
har varit att frigöra resurser för uppföljning genom att minska kravet på biståndshandläggning.
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4.6 Kostnadseffektivitet, förenklad administration/handläggning
Serviceinsatser innebär att medborgarna kan vända sig direkt till den som erbjuder
efterfrågad insats. Kontakt med biståndshandläggare behövs bara för vissa
specifika insatser t.ex. boende. Det innebär färre kontakter med tjänstemän och
att dokumentationen samlas på ett ställe, vilket värnar den personliga integriteten.
Serviceinsatser kräver inte lika omfattande dokumentation i form av beslutsunderlag, då insatserna erbjuds alla utifrån enkla kommunala regler. Detta styrs
genom uppdragsnämndernas avtal med utförarna.
Genomförandet av olika insatser dokumenteras. Oftast sker detta genom en
genomförandeplan som görs av utföraren tillsammans med den enskilde och som
regelbundet följs upp och omprövas.

4.7 Fortsatt rättssäker handläggning inom den sociala myndigheten
Arbetet med myndighetsutövning styrs av former och regler som skyddar den
enskildes rättssäkerhet och rättigheter eftersom den enskilde är i beroendeförhållande till myndigheten. Det är av yttersta vikt att det finns en rättsordning
som skyddar den enskilde när denne är föremål för myndighetsutövning.
Rättssäkerhet är dock inte bara en fråga om möjligheten att få sin sak utredd och
prövad. Det handlar också om att det finns insatser av god kvalitet att erbjuda. Det
är också viktigt att man kan få hjälp inom rimlig tid innan problemen blivit övermäktiga för den enskilde och dennes familj.
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5. Bort från fattigvårdstänkandet, en socialtjänst för alla
Vi har tidigare poängterat att frågan om servicetjänster är en ideologisk fråga, som
bottnar i vilken människosyn man har och vilka värderingar som man anser ska
prägla den socialtjänst som kommunen erbjuder. Socialtjänsten i Linköping har
arbetat och arbetar fortfarande målmedvetet för att komma ifrån de värderingar
som präglade den gamla fattigvården.
Ruth Wächter har gjort följande beskrivning av fattigvården (Denvall, Jacobson,
red, 1998, kapitel om Organisation):
”Ursprungligen hade våra sociala lagar till syfte att lägga ett ansvar på
kommunerna (socknarna) att avhjälpa den värsta fattigdomen, att ta hand om
orkeslösa gamla och sjuka och att kontrollera medborgarnas oönskade beteenden
t ex vad gäller dryckenskap, lättja och misskötsel av barn. Strävan var att ingen i
onödan skulle ligga samhället till last. Det var till och med möjligt att förlora sina
medborgerliga rättigheter om man ”misskötte” sig. Det var helt uppenbart en
målsättning för både samhället och den enskilde att undvika fattigvården.
Klienten var tvungen att underordna sig myndighetens krav, han/hon var föremål
för kontroll.”
Den gamla fattigvårdens sätt att betrakta och bemöta människor har under lång
tid präglat gemene mans inställning till socialtjänsten. Många människor har känt
och känner fortfarande ett stort motstånd att vända sig till den sociala
myndigheten för att söka hjälp. Det är för många människor fortfarande
stigmatiserande att vända sig till socialtjänsten som myndighet.
Detta framkom bl. a. i Gerhard Larssons utredning ”Bättre insatser vid missbruk
och beroende” (SOU 2011:35):
”Den svenska missbruks- och beroendevården har sina rötter i fattigvården och
har följaktligen traditionellt varit organiserad med socialtjänsten som bas.
Organiseringen av vården verkar i dag stå i konflikt med uppfattningen hos den
stora majoriteten av dem som behöver hjälp, om var de helst vill söka vård.
Personer med missbruk eller beroende söker hellre vård inom hälso- och
sjukvården än inom socialtjänsten. I en nyligen genomförd forskningsstudie
tillfrågades 3 000 personer med missbruks- och beroendeproblem i Sverige var
de helst vill söka hjälp för sina problem. Av svaren framgår att endast 5 procent
helst söker hjälp hos socialtjänsten medan hela 88 procent helst söker hjälp inom
hälso- och sjukvården, det vill säga inom den specialiserade beroendevården, den
psykiatriska vården, primärvården eller företagshälsovården”
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Ovanstående utdrag ur utredningen ger uttryck för ståndpunkten att många
personer helst vänder sig direkt till den specialiserade vården och till en
verksamhet där man kan få hjälp direkt utan särskild prövning.
Idag har vi en socialtjänstlag som är grunden för hanteringen av många olika
sociala problem. Lagen omfattar alla medborgare och alla människor kan behöva
socialt stöd någon gång. Den enskilde har rätt till stöd och hjälp för att kunna leva
ett självständigt liv.
Ovanstående värderingar är till stor del desamma som de som låg bakom
förändringarna i socialtjänstlagen 1982. Se vidare kapitel 14, Socialtjänstlagen en målinriktad ramlag.
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6. Utvecklingslinjer sedan 1992
Den nya organisation som genomfördes 1992 lade grunden för tre parallella och
tydliga utvecklingslinjer inom socialtjänsten i Linköping, nämligen
 en tydlig rollfördelning
 från myndighet till service och
 alternativa utförare

6.1 Tydlig rollfördelning
Vi har tidigare beskrivit bakgrunden till den rollfördelning som var ett av
resultaten av omorganisationen 1992. Myndighetsutövningen skiljdes från
utförandet av stöd, behandling, vård och omsorg, både på politisk nivå och på
tjänstemannanivå.
I Linköping hade socialarbetarrollen delats upp i olika funktioner och en renodling
utvecklats långt tidigare. Som exempel kan nämnas att socialbidragshandläggningen separerades från övrigt socialt arbete redan 1985, då en särskild
socialbidragsavdelning inrättades. Motiven var flera bl.a. att förenkla
handläggningen och stärka den enskildes rätt till försörjning utan koppling till
behandlingsinsatser. Det fanns även en önskan att skapa mer utrymme för socialarbetarna att arbeta med stöd- och behandlingsinsatser, genom att man inte
behövde lägga stor del av sin tid på socialbidragshandläggningen.
Till myndighetens ansvar i Linköping hör bl.a.:









ansökningar om försörjningsstöd
biståndsansökningar om annat stöd
utredning av anmälningar och förhandsbedömningar
beslut enligt tvångslagstiftning
familjerättsärenden
anskaffa, utreda och godkänna familjehem
yttranden till tingsrätt och åklagare
uppföljning av biståndsbeslutade insatser

6.2 Från myndighet till service
Den andra utvecklingslinjen som innebar att öka tillgängligheten till socialtjänstens insatser genom serviceerbjudande poängterades starkt under 1990-talet
och har fortsatt att utvecklas sedan dess.
Den politiska grundvärderingen är att de allra flesta kommuninnevånarna har egen
förmåga att efterfråga den service och de insatser de behöver. Möjligheten att
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hjälpa och stödja främjas om hjälpen upplevs som självvald och möjlig att
påverka. Genom att göra olika insatser lättillgängliga undanröjs hinder för att söka
hjälp varvid stödet kan utges tidigare och på så sätt ha en förebyggande effekt.

6.3 Alternativa utförare
Den tredje utvecklingslinjen som tog sin början i och med omorganisationen 1992
var möjligheten för alternativa utförare att erbjuda sina tjänster.
Mot bakgrund av bl.a. kommunernas ekonomiska situation under 90-talet sökte
många kommuner alternativa vägar för resursfördelning. Linköping valde att
konkurrensutsätta verksamheter inom vård- och omsorgsområdet, då detta
bedömdes kunna effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och skapa
incitament för kvalitetsutveckling. Under 1990-talet utsattes således många
kommunala verksamheter för konkurrens genom att man fick konkurrera med
privata utförare i en upphandlingsprocess.
Lagar som stöder alternativa utförare är Lagen om offentlig upphandling och
Lagen om valfrihet (LOV). LOV har hittills inte tillämpats i Linköping när det
gäller individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Däremot har den tillämpats
när det gäller hemtjänst och daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade).
De privata utförarna består både av stora nationella företag och små lokalt
förankrade företag. Även föreningar och stiftelser finns bland utförare av
socialtjänst i Linköping.
Andelen privata utförare har varierat över åren och är ett resultat av huruvida
verksamheter upphandlas i konkurrens eller ges som uppdrag direkt till den
kommunala utföraren Leanlink. Andelen privata utförare är idag drygt 40 % inom
individ- och familjeomsorgens öppenvård och ca 60 % inom socialpsykiatrins
verksamheter.
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7. Vilka insatser erbjuds som service? Hur många berörs?
I Linköpings kommun har de allra flesta insatserna inom individ- och familjeomsorgens öppenvård erbjudits som service sedan 1992. Vissa insatser har dock
långt före 1992 erbjudits utan biståndsprövning t.ex. vissa insatser inom
missbruksvården, stöd- och arbetsträning till ungdomar, stöd till nyblivna
föräldrar och stöd till unga föräldrar. Serviceerbjudanden är således ingen ny
företeelse i Linköping utan fanns även innan den nya Socialtjänstlagen började
gälla 1982.
Undantag är framförallt olika typer av boenden och vård på behandlingshem, där
det fortfarande krävs biståndsbeslut. Serviceinriktningen innebär att alla
kommuninnevånare kan kontakta de utförare som kommunen har avtal med, både
kommunala och privata, och efterfråga stöd och hjälp utan biståndsprövning.
Andelen serviceinsatser har ökat och år 2016 utges ca 75 – 80 procent av alla stödoch behandlingsinsatser i öppenvård som service. Detta gäller inom individ- och
familjeomsorgen men även inom socialpsykiatrin där all dagverksamhet och alla
arbetsstödjande insatser är service. Under 2016 har kommunen börjat biståndspröva insatsen boendestöd efter en dom i kammarrätten.
Här nedan är några exempel på stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds som
service inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri:
 Rådgivning och stöd enskilt och i grupp
 Anhörigstöd
 Familjerådgivning
 Familjestödjande insatser inklusive familjebehandling
 Stöd och arbetsträning
 Olika öppenvårdsprogram för barn, unga och vuxna vid t.ex. missbruk,
våld i nära relationer, ungdomar som begått brott, stöd till tonårsföräldrar
Under flera år har gemensamma verksamheter med skolan och Region
Östergötland (f.d. landstinget) skapats, där tvärprofessionella team arbetar för att
ge bra stöd till den enskilde. En bakomliggande faktor är att lagstiftningen har
skärpts för att tvinga fram ett närmare samarbete både med skolan och Region
Östergötland inom t.ex. missbruksområdet och socialpsykiatrin. Men framförallt
finns en mångårig tradition att samverka i gemensamma verksamheter med bl.a.
hälso- och sjukvården. Både inom missbruksvården och insatser för personer med
psykisk sjukdom finns samverkansöverenskommelser. Gemensamt når man fler
personer som behöver stöd.
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Exempel på verksamheter där olika professioner från olika huvudmän arbetar sida
vid sida är:
Stöd till barn och familjer:
 Föräldra-spädbarnsverksamhet, stöd till tidig anknytning,
 Sociala stödteam tillsammans med skolan
 Samordnad mottagning för barn och unga 6-15 år med psykisk ohälsa och
deras föräldrar
 Familjecentraler
 Familjeprogram
Stöd till ungdomar:
 Ungdomsmottagning, 13-25 år
 Mini Maria, mottagning för unga med risk/missbruk, 13-20 år
Stöd till vuxna:
 Stöd vid våld i nära relationer; kvinnor, män, barn
 Missbruks- och beroendevård
 Stödboende för personer med missbruk och psykisk funktionsnedsättning
 Rehabilitering, korttidsvård
Ibland är insatserna i de gemensamma verksamheterna förvillande lika varandra
oavsett om de ges enligt Socialtjänstlagen eller enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Exempel är stöd till barnfamiljer där stödet kan ges gemensamt av barnpsykiatrin
och socialtjänsten och beroendevården där stödet ges gemensamt i en integrerad
mottagning. Vilken lagstiftning som ligger till grund för stödet är oftast inte
viktigt för den enskilde.
I och med utvecklingen mot fler gemensamma stödverksamheter i nära samarbete
mellan olika parter blir det uppenbart att vägarna till dessa socialtjänstinsatser i
kombina-tion med hälso- och sjukvårdsinsatser måste kunna erhållas utan
biståndsprövning.
I Linköpings kommun erhåller flera tusen personer olika serviceinsatser varje år.
En översiktlig beräkning visar att inom socialpsykiatri erhåller ca 500 personer
serviceinsatser varje år och inom individ- och familjeomsorg erhåller cirka 3 300
familjer olika typer av serviceinsatser varje år.
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8. Hur går det till i praktiken?
I praktiken innebär servicetjänster att den enskilde kan ta direkt kontakt med den
verksamhet som man tror kan ge det stöd man behöver. Om den hjälpsökande inte
har närmare kunskap om vilken verksamhet som bäst kan möta de behov hen har
kan hen vända sig till någon av de mottagningsfunktioner (Råd & Stöd) som har
i uppdrag att ge kortare stödinsatser och att ge information om vilken hjälp som
finns att få. När det gäller missbruksfrågor finns en särskild mottagning,
Beroendemottagningen (tidigare S:t Larsmottagningen), som är väl känd i
Linköping. Andra välkända mottagningar är ungdomsmottagningen och Mini
Maria. Även socialkontorets mottagningsfunktion kan ge information om olika
insatser och utförare som erbjuder servicetjänster.
I många fall har enskilda fått information från andra vårdgivare t.ex. en
vårdcentral, barnpsykiatrin eller skolan om vart man kan vända sig. Inte sällan har
enskilda fått rekommendationer och tips från vänner och bekanta. Fler och fler tar
del av den information som finns på kommunens hemsida och utnyttjar också de
kontaktvägar som anges där. Därutöver finns det skriftligt tryckt informationsmaterial på alla vårdcentraler, på medborgarkontor m.fl. platser där många
personer har kontakt.
Vid den första personliga kontakten med en verksamhet informeras den enskilde
om den verksamhet/insats som erbjuds. Om den enskilde efter information och
vägledning bedömer att hen vill fortsätta kontakten kommer man överens om hur
stödet ska utformas. Stor vikt läggs vid den enskildes önskemål och det som ryms
inom det uppdrag som utföraren har. Detta uppdrag finns formulerat och fastlagt
i ett särskilt avtal/överenskommelse med omsorgsnämnden. Den enskilde
informeras också om att man alltid kan ansöka om bistånd om man inte är nöjd
med insatsen eller efter en tid kommer fram till att hjälpen inte motsvarar behovet.
I alla utförares uppdrag ingår också att hjälpa den enskilde vidare till andra vårdoch stödkontakter om det finns behov av det.
Vid längre stöd- och behandlingskontakter dokumenteras insatsen efter samtycke
med den enskilde. Dokumentation sker oftast i form av journal och genomförandeplan. Insatsen avslutas efter överenskommelse med den enskilde.
Skissen nedan ger en överblick över den s.k. serviceprocessen.
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Serviceprocessen
Infomation:
-Hemsida,
-infomaterial
-Mottagning
-Myndighet

Information
-stöd och
vägledning

Den
enskilde
kan
kontakta
verksamhet

Direktingång
för den
enskilde

Info från
utföraren

Insatsen
dokumenteras
efter samtycke.
Genomförandeplan upprättas

enskilde
och utföraren
planerar
insatsen
Den

13

Avslut
Möjlighet
för den
enskilde
att ta ny
kontakt
vid behov

Genomförandeplanen följs
upp och insatsen avslutas
efter överenskommelse med
den enskilde

Utföraren skall alltid
informera om möjligheten
att söka bistånd!

•http://www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/Erbjudande-om-socialt-stod1/
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Viss dokumentation krävs som grund för uppföljning, verksamhetsstatistik m.m.
men framförallt för resultatuppföljning. Frågan om insatserna leder till ett positivt
resultat för den enskilde är den enskilt viktigaste frågan att ställa i socialt arbete.
När det gäller behandlingsinsatser som ges som service är det dessutom angeläget
att arbeta med genomförandeplaner tillsammans med den enskilde precis som när
det gäller biståndsinsatser.
Dokumentation är således viktig ur flera aspekter även när det gäller serviceinsatser.
När det gäller stöd till barnfamiljer är det viktigt att anmälan sker till socialnämnden om utföraren bedömer att barn befaras fara illa i familjen trots stödinsatser eller om familjen avslutar stödkontakten innan den är slutförd och barn
befaras fara illa. Som professionell socialarbetare är detta en bedömning som
måste göras.
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9. Hur gör andra kommuner? En nationell kartläggning
Hur ser det ut i andra kommuner? Är det bara Linköpings kommun som valt att
erbjuda tjänster utan biståndsprövning? För att få mer kunskap om detta gjordes
under slutet av 2014 en nationell kartläggning av öppna sociala tjänster (insatser
utan biståndsprövning) inom individ- och familjeomsorg (IFO), socialpsykiatri
och äldreomsorg. Kartläggningen gjordes i form av en enkät som genomfördes i
samarbete mellan Linköpings kommun, Centrum för kommunstrategiska studier
(CKS) vid Linköpings universitet och konsultföretaget STQM Management.
Enkäten riktades till samtliga Sveriges kommuner. Utskicket av enkäten gjordes
med Linköpings kommun som avsändare. På IFO-enkäten inkom svar från totalt
147 av landets 290 kommuner. Det innebär en svarsfrekvens på 50,7 procent.
Svarsfrekvensen var högre ju större kommunen var. För kommuner med mer än
40 000 invånare var svarsfrekvensen 75 %.
Kartläggningen finns i sin helhet redovisad i en särskild rapport ”Socialtjänst utan
biståndsbedömning – en rapport om öppna sociala tjänster” (2015). Här ges en
kort sammanfattning av resultaten.
9.1 Vilka insatser erbjuder kommunerna utan föregående biståndsprövning?
Av tabellen nedan framgår att i stort sett alla kommuner (98 %) erbjuder någon
form av öppna sociala tjänster, vilket i denna enkät är liktydigt med tjänster utan
biståndsprövning. Det är endast i 3 kommuner med färre än 10 000 invånare som
inga öppna tjänster erbjuds.
TABELL 1: Erbjuder kommunen någon form av öppna sociala tjänster inom
individ- och familjeomsorg?
Kommunstorlek
Antal invånare

Antal

Svar: JA
Andel i %*

Färre än 10 000

35

92,1

3

7,9

10 000 – 19 999

35

100,0

0

0,0

20 000 – 39 999

29

100,0

0

0,0

40 000 – 99 999

33

100,0

0

0,0

100 000 eller fler

12

100,0

0

0,0

Totalt

144

98,0

3

2,0
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Antal

Svar: NEJ
Andel i %*

Enkäten belyser om det finns skillnader mellan olika målgrupper i fråga om
kommunens erbjudanden av öppna sociala tjänster. Enkäten skiljer här på barn
och familj, ungdomar respektive vuxna. Det visar sig att öppna tjänster erbjuds
till alla dessa målgrupper.
Tabellerna 2 – 4 redovisar vilka öppna tjänster som erbjuds till respektive
målgrupp.
TABELL 2: Vilka typer av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen barn
och familj och vilket antal brukare har använt tjänsten 2013?
Tjänsten
101 – 500 Fler än 500 erbjuds men
volymuppgift
brukare
brukare
saknas

Typ av öppen
social tjänst

Denna
tjänst
erbjuds

Andel i % av
svarande
kommuner

1 – 50
brukare

51 – 100
brukare

Familjecentral

83

56,5

18

10

13

9

33

Öppen mottagning i samarbete med landsting

41

27,9

7

7

8

2

17

Familjebehandling

66

44,9

33

4

5

0
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Föräldrarutbildning

119

81,0

67

10

4

3

35

Rådgivning och stöd

126

85,8

59

14

7

4

42

112

76,2

64

3

1

0

44

77

52,4

41

1

1

0

34

HVB

17

11,6

11

0

0

0

6

Stöd till anhöriga

112

76,2

59

7

0

0

46

Annan tjänst

27

18,4

17

1

0

0

9

Öppet stöd till barn till
missbrukare
Öppet stöd till barn till
psykiskt funktionsnedsatta

Tabellen ovan visar hur många kommuner som erbjuder olika typer av sociala
tjänster som erbjuds som öppna sociala tjänster inom målgruppen barn och familj
och uppskattat antal brukare som erhållit tjänsterna 2013.
De mest frekventa insatserna är rådgivning och stöd (85,8 %), föräldrautbildning
(81 %) samt stöd till barn till missbrukare och stöd till anhöriga (båda 76,2 %).
TABELL 3: Vilka typer av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen
ungdomar och vilket antal brukare har använt tjänsten 2013?
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Denna
tjänst
erbjuds

Andel i % av
svarande
kommuner

1 – 50
brukare

51 – 100
brukare

101 – 500
brukare

Fler än
500
brukare

Tjänsten
erbjuds men
volymuppgift
saknas

Ungdomsmottagning

98

66,7

18

12

17

8

43

Stöd till unga brottsoffer

89

60,5

41

8

2

2

36

Stöd/behandling vid
drogrelaterade problem

79

53,7

40

5

7

-
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Rådgivning och stöd

121

82,3

60

12

2

1

46

HVB

16

10,9

11

-

-

-

5

Drogavvänjningsprogram

48

32,7

29

3

1

1

14

Stöd till anhöriga

111

75,5

62

1

-

1

47

Annan tjänst

15

10,2

5

-

1

3

6

Typ av öppen
social tjänst

Även för målgruppen ungdomar belyser enkäten vilka former av öppna tjänster
som erbjuds och också vilka volymer av brukare som tar del av tjänsterna.
Av tabellen ovan framgår att andelen kommuner som erbjuder öppna sociala
tjänster till målgruppen ungdomar är ungefär densamma som inom barn och
familj.
De mest frekventa insatserna är rådgivning och stöd (82,3 %), anhörigstöd (75,5
%), ungdomsmottagning (66,7 %) samt stöd till unga brottsoffer (60,5 %).
TABELL 4: Vilka typer av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen vuxna
och vilket antal brukare har använt tjänsten 2013?
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Denna
tjänst
erbjuds

Andel i % av
svarande
kommuner

1 – 50
brukare

51 – 100
brukare

101 – 500
brukare

Fler än
500
brukare

Tjänsten
erbjuds men
volymuppgift
saknas

Familjerådgivning

129

87,8

37

12

22

6

52

Boendestöd

32

21,8

18

4

-

-

10

Rådgivning och stöd

122

83,0

54

14

5

2

47

Aktiviteter/sysselsättning

47

32,0

20

6

2

-

19

Våld i nära relationer –
kvinnor

103

70,1

53

4

9

1

36

Våld i nära relationer –
män

99

67,3

61

2

2

-

34

Behandlingshem

17

11,6

10

-

2

-

5

Arbetsstödjande insatser

52

35,4

26

5

1

-

19

HVB

17

11,6

9

-

1

-

7

Drogavvänjningsprogram

57

38,8

28

3

3

-

23

Behandling vid missbruk
av alkohol och droger

68

46,3

30

4

7

2

25

Stöd till anhöriga

119

81,0

73

2

2

-

42

Annan tjänst

14

9,5

7

1

-

-

6

Typ av öppen
social tjänst

Av tabellen ovan framgår vilka typer av öppna sociala tjänster som erbjuds
målgruppen vuxna.
Den tjänst som mest frekvent finns i svarande kommuner är Familjerådgivning.
Den nämns av 129 kommuner eller 87,8 procent. Detta är också naturligt eftersom
kommunerna, enligt 5 kap 3 § SoL, har i uppgift att sörja för att familjerådgivning
kan erbjudas den som begär det. Familjerådgivning är inte myndighetsutövning.
Andra vanliga öppna sociala tjänster är rådgivning och stöd (83 %), anhörigstöd
(81 %) och stöd till våldsutsatta kvinnor (70 %).
En annan målgrupp som berörs i enkäten finns inom socialpsykiatri. Begreppet
socialpsykiatri har ingen entydig definition, men det avser socialt stöd till
personer med psykisk funktionsnedsättning.
TABELL 5: Vilka typer av öppna sociala tjänster erbjuds inom socialpsykiatrin
och vilket antal brukare har använt tjänsten 2013?
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Denna
tjänst
erbjuds

Andel i % av
svarande
kommuner

1 – 50
brukare

51 – 100
brukare

101 – 500
brukare

Fler än
500
brukare

Tjänsten
erbjuds men
volymuppgift
saknas

Boendestöd

28

19,0

16

3

1

0

8

Aktiviteter/sysselsättning

69

46,9

38

4

5

0

22

Arbetsstödjande insatser

44

29,9

23

2

2

0

17

Personligt ombud

88

59,9

48

8

2

0

30

Stöd till anhöriga

83

56,5

44

2

1

0

36

Annan tjänst

7

4,8

4

0

0

0

3

Typ av öppen
social tjänst

Enkäten frågar om förekomst av fem angivna öppna tjänster inom socialpsykiatrin. Resultatet redovisas i tabell ovan. Cirka 60 procent av kommunerna
har s.k. Personligt ombud. Verksamheten har sin grund i förarbeten till psykiatrireformen på 1990-talet och bygger på tankar om Case Management. Statsbidrag
har sedan år 2000 utgått till stöd för att utveckla verksamheten. Men funktionen
personligt ombud är inte reglerad i lag. Och avgränsningen av ett personligt
ombuds uppgifter har inte varit given. Men år 2013 antogs en statlig förordning
om statsbidrag till kommuner som har verksamhet med personligt ombud. Till
grund för statsbidrag ligger viss beskrivning av verksamhetens innehåll.
Personligt ombud förutsätts arbeta på den enskilde funktionshindrades uppdrag.
Därmed kan sägas att verksamheten inte är myndighetsutövning.
Även stöd till anhöriga och aktiviteter/sysselsättning är vanliga och erbjuds som
öppna tjänster av 56,5 % respektive 46,9 % av de svarande kommunerna.
9.2 Om antal brukare i öppna tjänster
I enkätensvaren har kommunerna också kunnat lämna uppgifter om hur många
brukare som använde öppna tjänster under år 2013. Volymen brukare efterfrågas
här i några olika intervall. Många kommuner har angett volymuppgifter för
tjänster, medan vissa har sagt att volymuppgift saknas.
Med utgångspunkt i de volymuppgifter som redovisas i dessa tabeller har en
försiktig kalkyl gjorts över hur många brukare som nyttjar de olika tjänsterna.
Följande volymuppgifter för antalet brukare kan summeras för de 147 kommuner
som svarat på IFO-enkäten:
 Stöd till anhöriga erhölls som öppna tjänster av minst 19 000 brukare
 I målgruppen Barn och familj erhölls öppna tjänster av minst 61 000
brukare
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 I målgruppen Ungdomar erhölls öppna tjänster av minst 39 000 brukare
 I målgruppen Vuxna erhölls öppna tjänster av minst 53 00 brukare (exkl.
tjänsten familjerådgivning1)
 Inom Socialpsykiatrin erhölls öppna tjänster av minst 19 000 brukare
Om här angivna volymuppgifter summeras erhölls år 2013 öppna sociala tjänster
inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri av minst 190 000 brukare
boende i de kommuner som svarat på enkäten. Det bör dock noteras att såsom
kommunerna lämnat uppgifter kan två eller flera öppna tjänster erhållas av samma
brukare.
Kartläggningen visar att många kommuner erbjuder tjänster utan biståndsprövning, precis som Linköpings kommun valt att göra.

9.3 Påverkan av osäkerhet om rättsläget
Hela 51 kommuner, eller 35 procent av de svarande, uppger att kommunens utbud
av öppna sociala tjänster har påverkats av den osäkerhet kring lagligheten som
rått. Denna osäkerhet kan antas ha sin grund i dels uttalanden från Socialstyrelsen,
dels IVO:s ageranden vid tillsyn och de förelägganden som IVO vid vite riktat till
Linköpings kommun inom missbrukarvården och socialpsykiatrin 2. Osäkerheten
finns i alla kommun-storlekar. Hänvisningar till de då pågående processerna
mellan IVO och Linköpings kommun nämns i flera kommentarer till enkätsvaren.
Den påverkan som osäkerheten om rättsläget haft handlar bland annat om olika
begränsningar i utbudet av öppna sociala tjänster. Denna begränsning sker genom
färre öppna tjänster, att antalet stödsamtal som erbjuds utan biståndsbeslut har
minskat och genom neddragning av serviceinsatser till förmån för biståndsbedömda insatser. Rutiner kring rådgivning och föräldrastödjande samtal har
stramats upp.
Det tycks av enkätsvar och kommentarer som att kommunerna under de senaste
åren tydligt begränsat utbudet av tjänster utan föregående biståndsbeslut. De
farhågor som anges med utvecklingen handlar om möjlighet att nå personer i
Familjerådgivning skall erbjudas enligt en bestämmelse i 5 kap 3 § SoL och skall lämnas
av kommunen eller annan yrkesmässig rådgivare utan föregående biståndsbedömning.
2 I mål i Förvaltningsrätten i Stockholm om missbrukarvården (juni 2014) förlorade IVO, ett
mål som inte överklagats av IVO. I mål i Förvaltningsrätten i Jönköping (mars 2015) om
socialpsykiatri vann IVO; ifråga om detta mål har Linköpings kommun begärt
prövningstillstånd i Kammarrätten. Även Kammarrätten avslog kommunens överklagande
och Högsta Förvaltningsdomstolen fattade i maj 2016 beslut om att ej medge
prövningstillstånd. Ännu ett mål gällande missbruksvården har inletts, men denna process
pågår fortfarande (december 2016)
1
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behov av stöd, varvid särskilt missbruksvården och stöd till barn och ungdomar
nämns som de områden som påverkas mest.
Uppenbarligen pågår i många kommuner också en diskussion på både politisk
nivå och förvaltningsnivå om service visavi bistånd. Trots osäkerheten erbjuds i
flera kommuner alltfler tjänster utan biståndsprövning.
När man på förvaltningsnivå i kommunerna ser svårigheter när det gäller öppna
tjänster handlar det enligt enkäten i första hand om frågor om dokumentation och
uppföljning.
I maj 2016, d.v.s. efter enkätens genomförande, fattade Högsta Förvaltningsdomstolen beslut om att inte medge prövningstillstånd för Linköpings kommun.
Detta innebär att IVO:s tolkning av lagen ligger fast, nämligen att individinriktade
insatser måste föregås av biståndsprövning när det gäller boendestöd inom socialpsykiatrin.
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10. Utveckling nationellt
Socialtjänstens utveckling i Linköpings kommun under de senaste 20-30 åren bör
ses mot bakgrunden av vad som skett nationellt. Linköpings kommun är ingen
isolerad ö utan påverkas precis som alla kommuner av en omvärld i rörelse.
Oerhört mycket har hänt på socialtjänstens område om man blickar tillbaka. När
den nuvarande Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982, såg socialtjänsten helt
annorlunda ut jämfört med idag. Socialtjänstlagens utformning och innehåll
speglade statens vilja att reformera socialtjänsten i riktning bort från
fattigvårdstänkande och förmynderi till en mer öppen socialtjänst som skulle
bygga på respekt och tillit till den enskilde.
Vi har blickat tillbaka och under några rubriker försökt sammanfatta några viktiga
skeenden, som vi bedömer har påverkat utvecklingen av det sociala arbetet och
brukarens ställning.

10.1 Evidensbaserad socialtjänst, professionalisering
Under 2008 lades ett betänkande fram som resultat av en statlig utredning, ledd
av Kerstin Wigzell (dåvarande generaldirektör för Socialstyrelsen), ”En evidensbaserad socialtjänst - till nytta för brukaren”. Med evidensbaserad socialtjänst
menas en praktik som är baserad på en sammanvägning av brukarens erfarenheter,
den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.
Det långsiktiga målet med förslagen i utredningen var att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utredaren ansåg att staten borde stödja
kommunerna att utveckla
 mer forskning och kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets
resultat, kvalitet och effektivitet
 bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad
praktik
 en bättre struktur för verksamhetsuppföljning samt
 ett förtydligat brukarperspektiv i relation till socialtjänstens arbete
Kunskapen och engagemanget kring hur vi kan öka kunskapen om resultatet av
socialtjänstens insatser och inte minst fokusera mer på brukarens perspektiv
stödjer en utveckling av serviceinsatser där brukarens inflytande blir tydligt.
A och O i denna utveckling är också tydliggörandet av de professionellas
erfarenheter och kunskaper, vilket går hand i hand med att erbjuda bästa möjliga
stöd baserat på kunskap och erfarenhet så att den enskilde brukaren kan känna sig
trygg med vetskapen om att det är kunnig personal man möter.
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Socialarbetarnas professionalitet är en mycket viktig hörnsten i mötet med de
enskilda brukarna.

10.2 Socialstyrelsens riktlinjer
Socialstyrelsen har sedan länge arbetat med att ta fram nationella riktlinjer,
särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Fortfarande saknas nästan helt
nationella riktlinjer när det gäller socialtjänstens insatser. Undantag är riktlinjer
inom missbruksvården, vård och omsorg om dementa och psykosociala insatser
vid schizofreni och andra psykossjukdomar. Riktlinjerna bygger på vetenskap och
beprövad erfarenhet och innehåller rekommendationer om t.ex. vilka
behandlingsmetoder som bör användas.
De nationella riktlinjerna som berör socialtjänstens insatser är ett viktigt
kunskapsunderlag för socialt arbete och vår förhoppning är att det i framtiden kan
arbetas fram fler riktlinjer inom socialtjänstens område. Ett grundproblem är att
det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning som kan ligga till grund för
sådana riktlinjer.

10.3 Lokalt FoU- arbete, kunskapsutveckling, uppföljning
Parallellt med diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst har det under de
senaste 15-20 åren vuxit fram lokala FoU-miljöer, varav många erhöll statligt stöd
vid uppstarten.
I Linköpings kommun finns sedan år 2000 ett FoU - centrum för vård, omsorg
och socialt arbete, som finansieras av och innefattar flera Östgötakommuner.
Under årens lopp har FoU - centrum gett stöd till kunskaps- och verksamhetsutveckling i kommunerna. För närvarande ges bl.a. stöd till en fördjupad studie
om serviceinsatser inom socialtjänsten i Linköpings kommun, som beräknas vara
klar våren 2017.
Statliga stimulansmedel
Ett av statens instrument för att styra kommunernas socialtjänst är statliga
stimulansmedel, vilka under många år fördelades via länsstyrelserna i varje län.
Sedan några år har statliga stimulansmedel allt oftare riktats till regionerna och
mer och mer inneburit stöd att bygga upp regionala stödstrukturer för en
kunskapsbaserad socialtjänst (detta var för övrigt ett av förslagen från Kerstin
Wigzell 2008). Länsstyrelsen i Östergötlands län har bl.a. beviljat stöd till serviceinsatser inom missbruksvården för att underlätta för den enskilde att söka hjälp.
Samarbete med regionen, gemensamma verksamheter
Kraven på ett nära samarbete med regionen har tydliggjorts under senare år, inte
minst genom ändrad lagstiftning. Ett exempel är missbruksvården och den
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psykiatriska vården och omsorgen. Många kommuner har också själva på eget
initiativ knutit samman verksamheter med samarbetsavtal som grund. För
Linköpings del, se vidare under kapitel 7.

10.4 Nya målgrupper
Kraven på socialtjänsten att möta tydligt definierade målgruppers behov har
tydliggjorts dels genom precisering i lagstiftningen t.ex. i SoL men också genom
riktade statsbidrag.
Målgrupperna och hjälpbehovet är naturligtvis inte nytt men ökad kunskap och
samhällets höjda ambitioner innebär ökade krav och förväntningar på
kommunerna. Som exempel kan nämnas arbetet med stöd vid våld i nära
relationer (män, kvinnor och barn) inklusive hedersrelaterat våld, stöd till unga
brottsoffer och anhörigstöd.
När det gäller ovan nämnda målgrupper har det i Linköping varit tydligt att
serviceerbjudande fyller en viktig funktion t.ex. när det gäller att nå anhöriga. Ett
annat exempel är män som misshandlar. De allra flesta män som genomgått
behandling i Linköping har själva sökt hjälp alternativt hjälpts till kontakt av
annan vårdgivare eller anhörig. Om förutsättningen för våldsutövare att erhålla
behandling varit en biståndsprövning hade enbart ett fåtal män fått hjälp.

10.5 Större krav på tillgänglighet
Kraven på ökad tillgänglighet till offentlig service har växt fram under de senaste
10-20 åren, dels som ett krav från enskilda och dels som ett krav från samhället.
Som exempel kan nämnas rätten till en daghemsplats inom viss tid, kortade
väntetider och högre tillgänglighet till olika former av hälso- och sjukvård t.ex.
primärvården. Även när det gäller socialtjänstens olika insatser finns ökade krav.
Om tillgängligheten ska vara god krävs att vägen till socialt stöd ska vara så enkel
som möjligt, vilket ligger helt i linje med serviceinriktningen.

10.6 Brukaren i centrum, valmöjligheter
Ökade krav på valmöjligheter har gått hand i hand med ökade krav på
tillgänglighet.
Lagstiftning har växt fram med målsättningen att underlätta möjligheter till egna
val. Ett exempel är Lagen om valfrihet inom vård och omsorg (LOV) som i
Linköpings kommun hittills tillämpats inom verksamhetsområdena hemtjänst och
daglig verksamhet.
I Linköping har möjligheten till viss valfrihet också möjliggjorts genom
upphandling av liknande verksamhet från flera utförare, t.ex. boendestöd och
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familjestöd. Service handlar i första hand om möjligheten att välja insats, inte att
välja utförare.
Att involvera brukarna i olika typer av uppföljning och efterfråga deras
synpunkter vid formandet av nya insatser är också en återspegling av allt mer
fokus på brukarnas delaktighet.

10.7 Större bredd i utbudet av insatser
Bredden av olika insatser som erbjuds av socialtjänsten idag liknar långt ifrån de
tjänster som erbjöds för 15-20 år sedan. Kommunernas ambitioner att möta
befolkningens behov men också ökade krav från samhällets sida har stimulerat
framväxten av fler specialiserade insatser. Som exempel kan nämnas personliga
ombud, medling, ”brobyggare”, anhörigstöd och stöd i arbete/arbetsträning för
psykiskt funktionsnedsatta.
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11. Erfarenheter av utvecklingsarbetet
I det här kapitlet har vi valt att i intervjuform redovisa erfarenheter från arbetet
med serviceerbjudanden. Ingalill Thor har intervjuat Elisabeth Ulvenäs, som
arbetat inom socialtjänsten i Linköping sedan början av 70-talet och som för
närvarande är gruppchef på omsorgskontoret.
Hur skulle du vilja beskriva den socialtjänst vi har idag jämfört med den som
fanns på 70-talet när du började arbeta?
- En stor skillnad när man tänker på 70-talet är den lagstiftning som vi hade innan
socialtjänstlagen kom 1982. Då hade vi en barnavårdslag, en nykterhetsvårdslag
och en socialhjälpslag. Lagarna präglades inte av helhetssyn, frivillighet,
självbestämmande på samma sätt som den nya socialtjänstlagen. Barnavårdslagen skrev om förmaning, varning eller övervakning och medgav inte att man
hade frivilliga stödinsatser om det fanns ett missförhållande eller problem i
familjen.
Likadant var det inom missbruksvården, man hade mycket starkare kontroll över
människor. Nykterhetsvårdslagen kallas ofta en klasslag. Man kallades till
nykterhetsvårdande samtal om man hade blivit tagen för fylleri, man kunde bli
avstängd från Systembolaget osv. Socialtjänstlagen som kom 1982 hade en
målsättning att stärka den enskildes självbestämmande och byggde på frivilliga
insatser. Tvångsvården lyftes ut och fick egna lagar.
Den enskilde har idag ett mycket större inflytande än vad man hade tidigare och
i Linköping har vi gått ytterligare ett steg i den riktningen genom att vi har tolkat
socialtjänstlagen som att den ger den enskilde möjlighet kan få preciserade
insatser, allmänt inriktade och generellt utformade, som kommunen
tillhandahåller, utan föregående utredning och biståndsbeslut.
En annan stor skillnad idag jämfört med 70-talet är att det finns mycket mer stödoch behandlingsinsatser att erbjuda. Vi hade t.ex. bara ett fåtal hemterapeuter på
70-talet. Idag har vi många socialarbetare som jobbar med stöd i hemmet både
till vuxna och barnfamiljer. Vi har också utvecklat behandlingsmodeller som är
mycket mer professionella och specialiserade och i många fall även
evidensbaserade Det fanns nästan inte alls på 70-talet.
När började Linköping erbjuda servicetjänster?
- Det fanns möjligheter att få insatser från socialtjänsten utan biståndsprövning
långt före den stora omorganisationen 1992. Redan på 80-talet fanns t.ex.
öppenvårdsmottagningen för personer med missbruk, stöd till unga föräldrar och
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verksamheter som gav stöd till ungdomar. Det finns alltså en lång tradition här i
Linköping att arbeta med serviceerbjudande. Och det har varit ett naturligt sätt
att arbeta.
Men när paradigmskiftet kom, när vi verkligen bestämde oss för att göra det här
väldigt tydligt, var 1992 i och med den nya organisationen.
Hur ser brukaren på socialtjänsten idag, när man kan få hjälp genom att
vända sig direkt till en verksamhet?
- Dom brukare som jag har träffat under åren sedan 1992, det är ju snart 25 år,
har alla upplevt det väldigt positivt. Jag har inte hört någon som är negativ. Man
har verkligen uppskattat att kunna vända sig direkt till utföraren.
Många är förvånade och lättade över att kunna vända sig direkt till en stödverksamhet och få kontakt. Och vi har inte haft långa väntetider även om det inom
enstaka verksamheter har uppstått köer på grund av resursbrist eller ökade
behov. Genom att hålla koll på köer till verksamheterna får vi även besked om
hur behoven ser ut.
Jag tror det är viktigt för den enskilde att kunna mötas som mer jämbördiga
parter. Den enskilde kan bestämma själv och är inte beroende av vad en biståndshandläggare beslutar. Även vid en biståndsprövning måste den enskilde vilja ta
emot en insats, inget bistånd kan ju beslutas mot den enskildes vilja, så det är ju
ändå en form av samförstånd som ska till. Men det är ändå ett ensidigt beslut och
man har inte beslutet i sin egen hand, som det är när man erbjuds en serviceinsats.
Har arbetet med servicetjänster påverkat socialarbetarens profession och
deras yrkesutövning, de som arbetar med stöd och behandling?
- Det som socialarbetare har sagt till mig är att de har blivit mer medvetna om
att de jobbar på den enskildes uppdrag och därför lyssnar mer på vad den
enskilde har att säga. Det är den enskilde som ska prioritera vad man ska jobba
med, inte socialarbetaren. Och det är den enskilde som kan avgöra vad som är
viktigast i dennes liv just nu. En förutsättning är att det finns bra information och
vägledning om vilken hjälp det finns att få. Sen får socialarbetaren använda sin
profession för att vägleda och informera om man ser att den enskilde hamnat helt
fel.
Men det är också mycket annat som har påverkat socialarbetarens
arbetssituation. Hela frågan om evidensbaserad praktik, kravet på att vi ska följa
upp våra insatser och se vad vi får för resultat. Det påverkar också socialarbetarens yrkesroll och möjligheter att utveckla sitt arbete. Det är många
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samverkande faktorer som har drivit det sociala arbetet framåt. Jag tror att
arbetet med service kan vara en viktig faktor, att man hela tiden har ett starkt
brukarfokus.
Det är bara genom att bygga hållbara och stödjande relationer mellan
socialarbetare och den som söker stöd, som man kan bidra till att den enskilde
hittar nya handlingsalternativ.
Det finns personer som är tveksamma till serviceerbjudanden, inte bara
utifrån att lagstiftningen inte skulle medge det, utan för att man inte tror att
det blir bäst för brukaren? Hur vill du kommentera det?
- Dom som är tveksamma tror jag tänker så här: Det finns personer som inte
förstår sitt eget bästa, personer som inte är beslutsföra. Då är en biståndsutredning en garanti för att den enskildes behov blir tillgodosedda på ett
rättssäkert sätt. Man lämnar inte över till den enskilde utföraren, som man tror
kan ha egna intressen att t.ex. hålla kvar ett ärende längre än vad som behövs.
Det skulle jag kunna tänka mig finns som en tveksamhet.
En annan oro som har funnits är att serviceinsatser kan tränga undan andra med
väldigt omfattande behov eftersom de med mindre svåra problem ”tränger sig
före”. Vår erfarenhet är att det inte bara är personer med ”lätta” problem som
söker hjälp via service utan det är också människor med komplexa problem, som
inte hade sökt hjälp om inte serviceerbjudanden funnits. Det handlar ju om att
försöka sänka trösklarna, ta bort hinder, för att underlätta för människor att söka
hjälp. Att söka så tidigt som möjligt men också om att över huvud taget söka hjälp.
Det händer att resurserna inte räcker till och att den enskilde måste vänta på stöd.
Det är viktigt att ha en balans mellan behov och resurser. Jag tycker ändå att vi
haft en ganska bra balans under årens lopp mellan behov och resurser.
De människor som inte förstår sitt eget bästa måste man söka upp och motivera.
Det är ett bekymmer för socialtjänsten över huvud taget att det inte är så lätt att
jobba uppsökande mot hemlöshet t.ex. Man vet inte vilken arbetsmodell man ska
jobba efter för att lyckas. Det finns människor som tackar nej, som uppenbart har
stora hjälpbehov. Det går ganska långt innan man kan använda tvångsinsatser.
Hur tänker du kring barn? Barn är ju en sårbar grupp?
- För det första tänker jag att serviceinsatser för barn och unga som t. ex.
ungdomsmottagningar, rådgivningsbyråer, familjecentraler – det gör att man kan
nå många, det borde ge trygghet och möjlighet för många barn och ungdomar att
få stöd och hjälp. Och sedan har ju dom professionella socialarbetare som möter
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barn och som ser att något barn riskerar att fara illa anmälningsplikt. Jag tror
att vi ser och når fler av de barn som far riktigt illa genom att vi har öppna
insatser dit det är lätt att vända sig för att få hjälp. Utöver detta ska vi ha en
professionell myndighetsutövning som kan möta upp när de behövs.
Menar du att kontaktytorna för barnen blir större?
- Ja, kontaktytorna ökar och fler professionella socialarbetare möter barnen och
deras föräldrar. Jag ser ingen risk med service, det borde vara tvärtom att risken
minskar. Ju fler professionella som möter barn i riskzonen och som stöttar dom,
desto bättre. För det första får dom hjälp och för det andra finns det någon som
ser dom och det finns en garanti att man anmäler om något barn far illa. Det finns
ingen utförare som har något att vinna på att dölja stora hjälpbehov.
Finns det inga exempel på att barn far illa i vårt system?
- Nej, jag har inte hört talas om det. Teoretiskt skulle det vara så att om man inte
alltid gör en väldigt omfattande BBIC-utredning varje gång man tror att en familj
behöver en insats eller efterfrågar en insats så kommer man inte att upptäcka
vissa typer av problem och då kommer man inte att kunna hjälpa det här barnet
och familjen på rätt sätt. Det skulle kanske kunna vara så någon gång, men då
ska du sätta det emot att ett stort antal barn och familjer inte över huvud taget
skulle komma till socialtjänsten eller någon stödinsats om det inte fanns öppna
insatser som här i Linköping. Då skulle man varken kunna ge hjälp eller se ett
allvarligt problem.
Forskning visar idag att anmälningar till socialtjänsten i mycket liten
utsträckning leder till stödinsatser till barn och unga.
Finns det en tro att en biståndshandläggare är den som kan garantera att
den enskilde, efter utredning och beslut, får den bästa hjälpen?
- Det finns ju absolut den synen, att biståndshandläggaren är den som bäst kan
förstå och utreda sig till vad en enskild människa behöver för hjälp. Och det kan
man säkert till viss del göra. Ett problem med biståndsprövning och beslut är att
behovet varierar så kraftigt över tid. Det man kommer fram till den här dagen när
man gör sin biståndsutredning kanske inte gäller en vecka senare och man måste
snart revidera insatsen. Det är ganska vanligt, både inom äldreomsorgen och
inom andra verksamheter. Det blir en överbyråkratisering om man då skulle
skicka det här ärendet för beslut mellan biståndshandläggaren och den som utför
insatsen varje gång man ska ändra insatsen. Man måste lita på att man arbetar
professionellt i verksamheterna, att man kan göra dom här bedömningarna och
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vara flexibel i förhållande till den enskilde så att man kan tillgodose de behov
som den enskilde prioriterar.
Det är många kommuner som arbetar med serviceerbjudanden, det har vi ju
sett i den nationella enkäten som genomfördes 2014-2015. Men det är trots
allt en del kommuner som är osäkra, som står och vacklar när det gäller att
erbjuda servicetjänster. Vad tror du det beror på?
- Jag tror det beror på den juridiska osäkerheten, det är det främsta skälet. Jag
har uppfattat att det är väldigt få kommuner som är negativt inställda till
möjligheten att erbjuda sociala tjänster utan biståndsprövning. Dom allra flesta
kommuner har det redan och många vill införa det och dom allra flesta är positivt
inställa. Det är några stycken som är tveksamma och det kanske finns någon
enstaka som är negativ.
Många som är tveksamma vill avvakta utfallet av de juridiska domstolsprocesser
som pågår med Linköpings kommun och Oskarshamns kommun. Sedan kan det
säkert finnas någon kommun som har en tveksamhet utifrån ekonomi, dom tror
att det skulle bli så mycket högre efterfrågan och att det skulle driva upp
kostnaderna. 3
Du har ju varit med länge i den här utvecklingen. Om du tittar i backspegeln
och ser tillbaka på processerna här i Linköping, är det någonting som du vill
flagga upp för att det här bör man tänka på?
- Jag tror man ska tänka väldigt mycket på att diskutera med alla berörda parter
vilken målsättningen är, vilka värderingar det bygger på, så att så många som
möjligt förstår målsättningen och de politiska värderingarna. Att man har en
värdegrundsdiskussion och att man sedan håller den levande hela tiden. Och
sedan att man försöker åstadkomma och organisera fram ett samarbete mellan
berörda parter, att sträva efter att ha respekt mellan de olika parterna i systemet
och att hitta möjligheter att skapa samsyn och samarbetsmöjligheter. Värderingar
och samarbete - det är nyckelord!
Det är också en ledningsfråga. Tjänstemän och politiken måste hålla frågan
levande och inte vika från målsättningen och de grundläggande värderingarna.
Är det något mer du vill tillägga?

Som tidigare påpekats har domstolsprocesserna avslutats när det gäller boendestöd
inom socialpsykiatri och hemtjänst, efter det att intervjun genomfördes.
3
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- För att ett brett utvecklingsarbete över huvud taget ska vara möjligt att
genomföra måste man ha en väldigt stark och samarbetande politik. Det får inte
vara politik som svänger vart fjärde år utan man måste ha en grundsyn, en
samsyn, hur man vill utveckla det sociala arbetet i kommunen. Det här är inget
som man kan ändra snabbt, vill man komma långt i ett sådant här
utvecklingsarbete måste man jobba i många år. Det finns forskning som visar att
en stor förändring i synsätt tar ett 20-tal år innan det är förankrat.
Här i Linköping har vi haft en samsyn och en starkt drivande politik. Det har
underlättat vårt förändringsarbete i den här riktningen. Man måste börja med
grundvärderingarna, med målsättningen och syftet och se till att man är överens
om vart man vill. Vägen dit kan ju se lite olika ut. Det här är inget man kan göra
som en enskild tjänsteman, man kan bidra som tjänsteman i utvecklingsprocessen
med analyser, tankar, motivation och underlag men man måste hela tiden ha en
politisk vilja i den riktningen.
Man hör på dig att du är väldigt engagerad i den här frågan. Har det varit
stimulerande att få jobba med det här utvecklingsarbetet de senaste 25 åren?
- Ja, absolut! Det har varit roligt, det har inte varit svårt för mig själv att anamma
den här utvecklingslinjen. Sedan har vi ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och
stöd ifrån övriga landet, från socialstyrelsen och från andra. Det har också
funnits kritiska röster ibland men de har varit så få i förhållande till allt positivt
stöd. De allra flesta har väldigt lätt att anamma vårt synsätt.
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12. Kostnadsutveckling
Hur har då den lättillgängliga socialtjänst som Linköpings kommun erbjudit under
många år påverkat ekonomin? Det är en fråga som inte är helt enkel att besvara
eftersom ingen med säkerhet kan veta hur kostnadsutvecklingen skulle ha blivit
under andra omständigheter. Linköpings kommun har ett relativt stort utbud av
olika typer av stöd- och behandlingsinsatser som under årens lopp kommit alltfler
invånare till del på grund av dess lättillgänglighet.
Linköpings kommuns faktiska kostnader för individ- och familjeomsorg ligger på
en genomsnittlig nivå jämfört med andra större kommuner i landet.
I diagrammet nedan framgår några större kommuners kostnader inom individ- och
familjeomsorg jämfört med den beräknade standardkostnaden. Notera att även
kostnaderna för t.ex. ekonomiskt bistånd och myndighetsutövningen ingår i
nedanstående diagram.

Kommentar: Referenskostnaden för individ- och familjeomsorg är den kostnad
som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig
ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna
enligt kostnadsutjämningssystemet. I en jämförelse mellan den redovisade
kostnaden och referenskostnaden ligger Linköping 2015 cirka 14 % över
standardkostnaden. Samtliga kommuner i jämförelsen ligger 2015 i intervallet
13-18 % över standardkostnaden. Området individ- och familjeomsorg omfattar
de totala kostnaderna för kommunens individ- och familjeomsorg, vilket
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innefattar kostnaderna för såväl stöd- och behandlingsinsatser som socialtjänstens myndighetsutövning inklusive ekonomiskt bistånd.
.

Kostnaderna för Linköpings kommuns socialpsykiatri är svåra att särredovisa då
de finns redovisade både inom individ- och familjeomsorg och inom verksamhetsområdet LSS-insatser.
Enligt kommunens egen bedömning har inte ett brett utbud av s.k. servicetjänster
inneburit ökade kostnader totalt för socialtjänsten i Linköping.
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13. Rättssäkerhet
Arbete med myndighetsutövning kräver former och regler som skyddar den
enskildes rättssäkerhet och rättigheter. Rättssäkerhet är i strikt mening en juridisk
term och handlar om det juridiska förhållandet mellan den enskilde och
myndigheten. Det gäller alla former av myndighetsutövning.
I diskussionen om service förs ofta föreställningen fram att service står i
motsatsställning till rättssäkerhet för den enskilde.
Återigen ställs frågan till Elisabeth Ulvenäs.
Kritiken mot serviceerbjudande handlar ibland om att man anser det vara
rättsosäkert. Hur tänker du kring begreppet rättssäkerhet?
- Man pratar ofta om rättssäkerhet som liktydigt med ett biståndsbeslut som är
möjligt att överklaga. Och är det inte möjligt att överklaga så är det inte
rättssäkert. Jag tycker att rättssäkerhetsbegreppet är mycket vidare. För att
socialtjänsten ska kännas rättssäker så måste vi för det första ha insatser att
erbjuda. Att bara utreda och se att behovet finns men att inte ha något att erbjuda,
det blir ju inte särskilt rättssäkert. Sen måste insatserna vara kvalitetssäkrade,
man måste veta vad man erbjuder, det måste finnas någon grund för att det är en
bra insats. Det måste finnas kompetens hos personalen, det ska helst vara en
evidensbaserad insats som man vet ger resultat. Sedan finns ju alltid möjligheten
att ansöka om bistånd om du inte är nöjd eller vill ha en annan insats. Och då får
du ett beslut som du har möjlighet att överklaga och få en rättslig prövning. Så
hos oss finns det flera led i att skapa en så stor rättssäkerhet som möjligt. Det
finns ingen motsättning i vårt system. Det handlar ju om hur man arbetar, att man
ställer höga krav och att det är tydligt vad man kan efterfråga utan biståndsprövning. För mig är rättssäkerhet mycket vidare än bara beslutet och
överklagningsmöjligheten.
Rättssäkerhet i vid mening är inte bara att kunna få sin sak prövad utan också att
faktiskt få hjälp. Vi är medvetna om att vi då vidgar begreppet från att inte bara
vara sammankopplat med myndighetsutövning. I extremfallet skulle man inom
socialtjänsten kunna ha en helt rättssäker myndighetsutövning, utan att den
enskilde erhåller särskilt mycket stöd.
Att erbjuda tjänster lättillgängligt med möjligheter för den enskilde att själv ta
kontakt bygger enligt vår mening på att följande förutsättningar finns:
 God, saklig och korrekt information om tjänsternas innehåll mm
 Tillräckliga resurser för att kunna möta behov
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Krav på utförare, kompetens, erfarenhet mm
God kvalitet, krav på kunskapsbaserad verksamhet, nationella riktlinjer
Kvalitetsuppföljning, individuell uppföljning
Möjlighet att ansöka om bistånd och besvära sig
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14. Socialtjänstlagen – en målinriktad ramlag
Socialutredningen som pågick under åren 1967-1974 ledde fram till förslag om
en ny ramlag, Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982. Med den nya
socialtjänstlagen ville man förändra själva förhållandet mellan socialtjänsten och
de som har behov av dess stöd.
Inom socialdepartementet pågår för närvarande (hösten 2016) ett arbete med att
ta fram direktiv till en ny översyn av socialtjänstlagen. Direktiven beräknas vara
klara under våren 2017.

14.1 Socialtjänstlagens målsättning och innehåll
I Regeringens proposition 1979/80:1 Om socialtjänsten framgår bakgrund och
motiv för den nya lagstiftningen. Man föreslog en ramlag som angav vissa mål
för den framtida socialtjänsten utan att i detalj gå in i hur arbetet skulle bedrivas.
Lagstiftaren ville dra upp ramarna för socialtjänsten och sedan överlåta till varje
kommun att närmare utforma verksamheten efter egna behov och ekonomiska
förutsättningar – en målinriktad ramlag. Man menade att det skulle vara de
kommunala politikernas sak att tolka och precisera målen samt besluta om vilka
insatser man ville göra utifrån lokala behov. Genom att låta kommunerna utforma
verksamheten och precisera målen ville man också möjliggöra för kommunerna
att följa upp målen och se om man lyckats genomföra de förbättringar man
önskade göra.
Med den nya lagstiftningen ville man bl.a. uppnå:
- Mindre detaljstyrning och därmed större kommunal självständighet. Detaljstyrningen begränsas i stort sett till frågor som berör den enskildes rätt
- Större möjligheter för socialtjänsten att pröva nya arbetssätt och därmed
också större möjligheter att utveckla och förbättra vården
- En vård mer anpassad till den enskildes behov och därmed effektivare
Lagstiftaren ville reformera socialtjänsten och betonade vikten av förebyggande
insatser bl.a. genom att delta i samhällsplaneringen. Man betonade också
människans aktiva deltagande i samhällslivet, hennes ansvar för sin egen och
andras sociala situation samt hennes självbestämmanderätt och integritet. Vidare
fäste man stor vikt vid att socialtjänsten skulle vara till för alla, inte bara för olika
”problemgrupper”.
Socialtjänstlagen är således en målinriktad ramlag, vilket betyder att lagen anger
målen men man lägger ansvaret på kommunerna utan att i alla delar ange en
bestämd ambitionsnivå. Socialtjänstlagen är även en rättighetslag som garanterar
den enskilde stöd för att uppnå en ”skälig levnadsnivå”. Detta stöd har den
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enskilde enligt 4 kap. 1 § SoL rätt till om behoven inte kan ”tillgodoses på annat
sätt”.
Kommunens ansvar delas in i olika nivåer nämligen strukturinriktade insatser,
allmänt inriktade insatser och individuella insatser. Målsättningen är att så få som
möjligt skall behöva individuella behovsprövade insatser, vilket förklarar
betoningen på strukturella och allmänt inriktade insatser.
Vi lyfter här fram några paragrafer som visar på lagstiftarens viljeinriktning:
Av 3 kap. 1 § SoL följer bl.a. att till socialnämndens uppgifter hör att svara för
omsorg och service, upplysningar råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat
bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Av förarbeten framgår att
genom dessa regler ges kommunen otvetydigt nödvändig kompetens att ge den
enskilde stöd och hjälp även i andra situationer än dem som omfattas av rätten till
bistånd (prop 1979/80:1 s. 188).
Av 3 kap. 6 § framgår bland annat att socialnämnden ska tillhandahålla sociala
tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller
annan därmed jämförlig verksamhet
Av 3 kap. 6 a § framgår att det ska finnas tillgång till öppna insatser för att kunna
möta barn, ungdomar och vårdnadshavares olika behov.
Av 3 kap.7 § framgår att socialnämnden skall arbeta för att förebygga och
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.
Kommunerna förutsätts således erbjuda allmänt inriktade, förebyggande insatser
och olika typer av öppna insatser och sociala tjänster.
I socialtjänstlagen definieras dock inte vad som avses med sådana insatser. Något
stöd för Socialstyrelsens/IVO:s inställning att det i allmänt inriktade insatser inte
får förekomma någon anpassning efter individuella behov finns inte. Alla insatser,
även rådgivning, anhörigstöd och konsultation, som IVO anser kan ges som
service, innebär i någon mån en individuell anpassning, då rådgivning och
konsultation ges utifrån vad den enskilde framhåller som viktigt att få råd och stöd
om. Professionell rådgivning tar alltid sin utgångspunkt i vad den enskilde har
behov av och anpassas direkt till den enskildes önskemål, vilket innebär en form
av individuell anpassning. Något stöd för Socialstyrelsens/IVO:s påstående att
allmänt inriktade insatser inte kan innehålla vård- och behandlingsinsatser finns
inte heller.
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14.2 Alltmer restriktiv tolkning av SoL de senaste 10-20 åren, varför?
Trots att lagstiftaren så tydligt anger sin viljeinriktning i förarbeten och
proposition har företrädare för en mycket restriktiv tolkning av socialtjänstlagen
höjt sina röster under senare år.
Den tydligaste parten som hävdar att i princip allt stöd som har något individuellt
inslag ska biståndsprövas är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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15. Vad händer om krav på biståndsprövning införs för alla
individuella insatser?
Som tidigare nämnts pågår rättsprocesser i servicefrågan. När det gäller
boendestöd inom socialpsykiatrin gäller kammarrättens dom att dessa insatser
måste föregås av biståndsprövning. När det gäller öppen missbruksvård pågår
fortfarande en rättsprocess. Om pågående rättsprocesser, som drivs av flera
kommuner, mynnar ut i att det är olagligt att erbjuda servicetjänster, vilka skulle
konsekvenserna bli?
Jag ställer frågan till Elisabeth Ulvenäs.
- Ur ett brukarperspektiv skulle det definitivt upplevas som krångligare att behöva
vända sig till en myndighet och ansöka om bistånd för att få t ex ett behandlingssamtal eller en insats inom t ex missbruksvården. Det är klart att man skulle
uppleva det som krångligt i förhållande till hur det går till idag. Jag tror dessutom
att det fortfarande finns en skepsis inför att ta kontakt med myndigheten, därför
att det finns en så stark tradition i socialtjänsten av kontroll och av myndighetsutövning. Man vill ibland inte bli registrerad och man vill inte att det ska skrivas
så mycket om mig. Den rädslan och den oron lever kvar i ganska stor del av
befolkningen tror jag. Många skulle nog känna motstånd att söka hjälp på det
sättet och kanske till och med avstå från att söka hjälp. Och då har vi verkligen
inte nått vårt mål att nå alla som behöver hjälp så tidigt som möjligt och att nå
dom som har omfattande behov av hjälp på ett enkelt sätt.
Vad som skulle hända om individinriktade insatser inte får tillhandahållas utan
biståndsprövning är delvis en hypotetisk fråga. Vi väljer dock att kortfattat
beskriva ett möjligt och troligt scenario.
Färre skulle söka hjälp
Vi vet genom preliminära resultat från en pågående forskningsstudie att ca 32 %
av brukarna skulle avstå från att söka hjälp om det fanns krav på biståndsbeslut.
De tillfrågade brukarna har kontakt med flera olika verksamheter inom individoch familjeomsorg och socialpsykiatri. Resultatet är hämtat från en brukarenkät
som är en del av studien. (Pågående forskningsstudie i Linköpings kommun, om
betydelsen av servicetjänster, för brukare och personal. Centrum för
kommunstrategiska studier. Slutrapport beräknad till våren 2017.
En mindre tillgänglig socialtjänst skulle troligen också leda till att människor
söker hjälp i ett senare skede.
Minskat självbestämmande
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Som tidigare framgått har ett av motiven bakom utvecklingen att erbjuda fler
insatser som service varit att stärka den enskildes självbestämmande och
egenmakt. Genom krav på biståndsbeslut begränsas den enskildes möjlighet att
själv bestämma vilken verksamhet man ska vända sig till och söka hjälp utifrån
de behov man har.
Rekrytering av biståndshandläggare, svårigheter att rekrytera
Ett stort antal biståndshandläggare måste rekryteras för utredning, beslut och
uppföljning inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och äldreomsorg.
Mot bakgrund av kommunernas mycket stora svårigheter att rekrytera personal
till det sociala myndighetsarbetet, särskilt inom den sociala barn- och ungdomsvården, är risken stor att läget inom socialtjänsten försvåras ytterligare. Det finns
en risk att enskilda drabbas, särskilt barn och unga där bristen på biståndshandläggare är mycket stor och det är svårt att rekrytera socialsekreterare.
Ökad administration, sämre kostnadseffektivitet
Den ökade administration som blir följden av krav på biståndsprövning kommer
i sig inte att innebära att fler personer nås av hjälp eller att kvaliteten höjs i
insatserna.
Troligen kommer en ökad administration att innebära att mindre tid kommer att
läggas på de sociala stödinsatserna som kommer den enskilde till del. Det finns
en risk att utbudet av insatser kommer att reduceras. Sämre kostnadseffektivitet
skulle bli följden eftersom en mindre del av varje krona kommer den enskilde till
del i form av stöd.
Finansieringsproblem, risk för omfördelning av resurser från stödverksamhet till
administration
Det finns en klar risk att den ökade kostnaden för fler biståndshandläggare
kommer att omfördelas från andra delar av socialtjänstens budgetar i
kommunerna. Längre väntetider och mindre tillgänglig socialtjänst skulle troligen
bli följden.
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16. Framtidens socialtjänst, möjligheternas socialtjänst
Vi låter Elisabeth Ulvenäs återigen komma till tals.
Om du fick vara ännu mer visionär än vi har varit hittills i Linköping. Vad
skulle du vilja se för utveckling av socialtjänsten framöver?
- Vi har haft en utveckling som har varit väldigt bra med ökad specialisering,
ökad professionalisering och utveckling av arbetsmetoder. Det har också gjort att
vi centraliserat mycket av våra resurser. Vi behöver också kunna möta
medborgarna i deras eget bostadsområde, det tror jag blir mer och mer angeläget
när vi får så många ”nya” svenskar som kommer. Vi behöver möta behov som
finns i vardagen ute i bostadsområdena och i nära samarbete med skolan och
förskolan och andra aktörer som finns i området. Det står inte i motsats till att vi
också måste jobba med specialiserade insatser. Vi ska kunna kombinera de här
rollerna, finnas som socialarbetare, samhällsarbetare ute i bostadsområdena
samtidigt som vi ska kunna erbjuda väldigt professionella behandlingsinsatser för
specifika problem t.ex. beroendeproblematik.
Sedan tror jag att myndighetsutövningen kan avgränsas ännu mer än vad som har
gjorts i Linköping. Myndighetsutövning måste finnas och är nödvändig. Vi måste
skapa bra arbetsförutsättningar och stödja personalen inom myndighetsutövningen. De ska arbeta med utredningar när människor befaras fara illa, barn
som behöver skyddas, väldigt udda behov som behöver utredas väldigt noggrant
där man måste ha en väldigt bred utredningskompetens, kanske bredare än vad
vi har idag.
Jag tror att vi skulle kunna ha ytterligare insatser utan myndighetsutövning
alternativt förenkla myndighetsutövningen, Vissa insatser skulle man kunna få
med en enklare biståndsutredning än vad vi gör idag. T ex när det gäller särskilt
boende för äldre. Man kanske kan lita mer på vad den enskilde själv önskar och
vill.
Det du beskriver är att socialtjänsten blir mer lik andra välfärdstjänster t ex
sjukvården?
- Ja, jag tror att man utifrån vissa kriterier skulle kunna får mer specialiserad
socialtjänst (jämför specialistvård). Man skulle kunna ställa sig i en vanlig kö för
särskilt boende, genom att den enskilde själv fyller i ett formulär. Det är självklart
att barn som far illa eller människor som inte förstår sitt eget bästa och som
förstör sitt eget liv ska skyddas av samhället och ska erbjudas all hjälp vi kan.
Där behöver vi nog organisera oss på delvis ett annat sätt för att socialarbetare
över huvud taget ska finns kvar i den här branschen. Vi kanske behöver både
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psykologer och jurister och andra professioner för att göra det på ett så tryggt
och bra sätt som möjligt, både för familjen och barnet och för den enskilde socialarbetaren, medarbetaren.
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri kommer allt mer
att likna andra tjänster som t.ex. barnomsorg, äldreomsorg och hälso- och
sjukvård. Barnomsorgen och äldreomsorgen var tidigare en del av fattigvården.
Den var enbart till för de fattiga och obemedlade. Idag är det radikalt annorlunda.
Barnomsorgen är en rättighet idag och äldreomsorgen är på väg att bli det. Vi vill
se samma utveckling när det gäller sociala stödinsatser.
Socialtjänsten bör även fortsättningsvis erbjuda professionella insatser som
grundar sig på aktuell kunskap och vars syfte är att erbjuda råd, stöd och
behandling till människor som befinner sig i svåra livssituationer för att kunna nå
bästa möjliga livskvalitet utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Människor
kommer att ha allt bättre kunskap om sina rättigheter, ökade krav på insyn,
delaktighet och bra bemötande och möjlighet att påverka verksamheternas
innehåll samt få del av resultat. Målet är brukare som ställer krav och har höga
förväntningar på en god service (stöd) som ges av personal som har en hög
kompetens.
Att erbjuda lättillgängliga sociala tjänster av god kvalitet bidrar till att tilltron till
socialtjänsten ökar. Tillit bygger på ömsesidigt förtroende mellan medborgare och
socialtjänst, att man kan lita på samhällets stöd när man behöver det.
Förhoppningsvis kommer ett förtydligande av lagstiftningen att innebära att alla
tveksamheter kring detta undanröjs.
En positiv utveckling av socialtjänsten måste aktivt skapas av ansvariga politiker
och tjänstemän.
Vi ser fram emot en socialtjänst i allas tjänst med minsta möjliga byråkrati och
där arbetet utförs av professionella socialarbetare som i allt väsentligt arbetar på
uppdrag av den enskilde.
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17. Avslutande reflektioner
När vi ser tillbaka på det mångåriga utvecklingsarbete som ägt rum inom socialtjänsten i Linköpings kommun och som vi beskrivit kan vi konstatera att det under
många år, fram till 2009-2010, varit ett relativt okomplicerat arbete som inte minst
fått uppskattning från olika brukargrupper, men också från tidigare tillsynsmyndighet, andra kommuner och andra parter.

17.1 Gynnsamma och hämmande faktorer
Vi tror att utvecklingsarbetet i Linköping kunnat genomföras under så lång tid
beror på många gynnsamma faktorer som vi också berört i rapporten. Vi vill här
särskilt lyfta fram följande faktorer som underlättat arbetet:
 Politisk enighet över partigränserna – under alla år har alla partier varit
överens om att arbeta för mer tillgängliga sociala tjänster. Detta trots att
majoriteterna skiftat flera gånger
 Politisk målmedvetenhet – man har arbetat målmedvetet och uthålligt för
att sänka trösklarna att söka hjälp med en klar ideologisk grund och tydliga
värderingar
 Specialiserade nämnder – i och med att de sociala nämnderna fick
specialiserade roller i beställarnämnder och myndighetsnämnd
tydliggjordes att beställarnämnderna skulle ha ett klart medborgar- och
brukarperspektiv. Detta har inneburit att man politiskt alltid haft brukarna
i centrum.
 Specialiserade yrkesroller – även socialarbetarnas roller tydliggjordes i och
med att organisationen delades i en myndighetsdel (socialkontoret) och en
stöd- och behandlingsdel (utförarna). Detta har lett till att socialtjänstens
professioner utvecklats och kompetensen höjts. Kvaliteten i det sociala
stöd- och behandlingsarbetet har förbättrats betydligt och socialarbetarna
har haft möjlighet att utveckla arbetet enligt aktuell evidens. Även
myndighetsarbetet har utvecklats.
 Värderingsdiskussionen måste innefatta all personal inom socialtjänsten –
vår erfarenhet har varit att frågan om service och de bakomliggande
värderingarna måste diskuteras kontinuerligt inom hela organisationen, så
att alla förstår motiven. Om inte all personal förstår varför serviceerbjudande är viktigt finns en risk att det uppstår motsättningar mellan olika
personalgrupper, vilket kan vara en hämmande faktor i utvecklingsarbetet
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 Gemensamma verksamheter med regionen och skolan – det finns en lång
tradition av ett nära samarbete med regionen och skolan i Linköping, vilket
är en förutsättning för att arbeta förebyggande.
 Bra information – ett nödvändigt villkor för att möjliggöra för brukare att
själva ta kontakt med en verksamhet är att det finns utförlig och tillgänglig
information i olika forum. Denna information måste också finnas
tillgänglig hos t.ex. hälso- och sjukvården och andra parter för att bidra till
att enskilda hittar rätt i hjälpapparaten så enkelt som möjligt.
 Uppmärksamhet från övriga landet – under många år har Linköpings
kommun rönt stor och positiv uppmärksamhet från andra kommuner,
socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting m.fl. parter för den s.k.
Linköpingsmodellen. Det har varit uppmuntrande och sporrat oss att arbeta
vidare.
Det har framförallt under senare år (2009 och framåt) också tillkommit hämmande
faktorer. Vi kommenterar några här:
 IVO:s ifrågasättande av lagligheten – den mest försvårande faktorn har
varit att IVO i samband med tillsyn hävdat att Linköpings kommun bryter
mot lagen när vi erbjuder serviceinsatser. I två ärenden, boendestöd inom
socialpsykiatri och hemtjänst, har IVO drivit frågan i domstol.
Kammarrätten har i två domar slagit fast att IVO har rätt. IVO (och
Socialstyrelsen när de var tillsynsmyndighet) har alltsedan 2011 drivit en
rättslig process i denna fråga. Domarna innebär att 15 nya biståndshandläggare nu anställts av socialkontoret för att utreda ansökningar, fatta
beslut och följa upp biståndsbeslut inom de områden som domarna avser.
 Servicebegreppet har ibland missförståtts – begreppet service har ibland
missförståtts och jämförts med annan service t.ex. inom städbranschen och
handeln. Om inte begreppet förklaras kan man tolka serviceinsatser som
tjänster man kan ”handla över disk”, som vilken vara som helst och av vem
som helst.
 Oro för undanträngningseffekter- serviceinsatser har ibland upplevts stå i
motsatsställning till insatser efter biståndsbeslut och inte som komplement
 Oro för kostnadsökningar – oro har funnits att införande av servicetjänster
skulle kunna leda till stora kostnadsökningar. Man har trott att människor
som egentligen inte har behov skulle efterfråga stöd och därmed skulle
kostnaderna stiga.
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17.2 Möjliga lösningar
Vi vill här lyfta fram några möjliga lösningar för att tydliggöra att det är lagligt
att erbjuda allmänt och generellt utformade insatser som är individinriktade utan
biståndsprövning.
 Tillämpa Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) och förtydliga
att kommunen får erbjuda sociala tjänster enligt denna lag
 Införa ett tillägg i nu gällande socialtjänstlag som förtydligar att generellt
och allmänt inriktade insatser som är individinriktade kan erbjudas utan
biståndsprövning.
 Särskild lagstiftning om frikommun. Regeringen kan stifta en särskild lag
om frikommun för att ge kommuner möjlighet att som frikommun få göra
avsteg från viss lagstiftning och annan statlig reglering för att pröva något
nytt eller för att efter lokala förhållanden fritt organisera t.ex. socialtjänstverksamhet. En sådan frikommunslag (Frikommunlagen 1984:382)
gällde under åren 1984-1991 och gav ett antal kommuner möjligheten att
organisera nämndverksamheten efter lokal förhållanden. Erfarenheterna
från denna försöksverksamhet låg sedan till grund för utformningen av
1991 års kommunallag. Regeringen skulle kunna göra utforma en
motsvarade lagstiftning för att möjliggöra för kommunerna att erbjuda
tjänster utan biståndsprövning. Erfarenheterna skull kunna användas som
underlag i översynsarbetet av socialtjänstlagen som planeras för
närvarande.
 Den planerade översynen av socialtjänstlagen bör på sikt leda till
förändringar så att serviceinsatser kan erbjudas som ett komplement till
bistånd.
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Bilaga 1
POLITISKA PRAGRAMFÖRKLARINGAR OM SOCIALTJÄNST I LINKÖPINGS
KOMMUN

Full enighet över blockgränserna har rått när det gäller kommunens intentioner att
erbjuda en lättillgänglig socialtjänst, s.k. servicetjänster, som medborgarna kan
erhålla utan biståndsprövning.
Den politiska majoriteten i kommunen har under flera mandatperioder formulerat
viljeinriktningen när det gäller serviceerbjudande i sina” regeringsprogram”.
”Folkrörelsealliansen” (socialdemokraterna, centerpartiet), som hade majoritet
under åren 2003-2006, skrev i sitt program:
”Vi myndigförklarar Linköpingsborna genom att på olika sätt erbjuda service
istället för myndighetsutövning. Det minskar behovet av utredning och beslut i
socialtjänsten. Den enskilde får möjlighet att på ett enkelt sätt få hjälp med det
man behöver efter samråd med personalen inom t ex hemtjänst, rådgivning och
stöd och rehabilitering.”
”Alliansen” (borgerlig), som hade majoritet under åren 2011-2014, formulerade
följande i sitt strategiska program:
”Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och
hjälpsam.
Det måste alltid vara tydligt att den kommunala verksamheten finns till för
våra medborgare, företagare, organisationer och alla som verkar i
kommunen. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda en service som är
anpassad utifrån människors behov, men också på ett sätt som är effektivt
och hjälpsamt.
- Linköpings kommun erbjuder välfärdstjänster med en högtillgänglighet och god
kvalitet.
- Människor har stora möjligheter att göra egna val inom välfärdens tjänster.
I livets olika skeden, och ibland under hela livet, behöver vi människor stöd
från den gemensamma välfärden. Människor och familjer ska ha stora
möjligheter att påverka genom egna val, både vem som utför en insats och på
vilket sätt den utförs. Brukare, elever och föräldrar som uppmuntras och
tillåts vara aktiva och engagerade ger också bättre resultat.
Valfrihet och mångfald kräver att medborgare och brukare har kunskap och
tillgång till bra information utifrån sina förutsättningar. Det måste vara
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möjligt att kunna jämföra olika utförare och tjänster, så att man också kan
göra ett aktivt val.”
Den nyligen tillträdda majoriteten (socialdemokraterna, miljöpartiet och
folkpartiet) skriver i sitt samverkansprogram, ”Höjda ambitioner för Linköpings
kommun”, för kommande mandatperiod 2014-2018 följande:
”VÄRNA LINKÖPINGSMODELLEN
Linköpings kommun har varit en föregångare i att göra delar av socialtjänsten
lättillgänglig för medborgarna genom service. Medborgarna har fått ett större
självbestämmande och resurser har kunnat läggas på omsorg istället för på
den byråkrati som varit överflödig. Vi tror starkt på Linköpingsmodellen även
framöver och ett påverkansarbete behöver bedrivas för att säkra möjligheten att
fortsätta tillhandahålla omsorg som service.”
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