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Indelning i områden 

• lagen och dess konstruktion 

• professionen 

• förebyggande 

• samverkan och samarbete 

• socialtjänsten som verksamhet 

• medborgaren/brukaren 
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Tre områden i fokus för 

utredningen i detta skede  

• Lagens struktur och konstruktion 

• Kunskap och kompetens - 

professionens mandat och 

handlingsutrymme/ brukaren 

• Förebyggande arbete 
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Lagens struktur och konstruktion 

• SoL behöver bli enklare att tillämpa och 

lättare att förstå vilket bl.a. kan innebära  

 - en ny struktur och indelning 

 - se över handläggnings- och 

 dokumentationsreglerna 

 - tillgängligare socialtjänst 

 - ramlag kontra detaljreglering 
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Kunskap och kompetens 

• Större handlingsutrymme för professionen 

• Tydligare uppdrag och ansvar för 
professionen 

• Rollfördelningen mellan profession och 
politiker 

• En utveckling från kontroll till tillit 

• Mötet mellan profession och 
medborgare/brukare 

• Forskning 
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Ett förebyggande perspektiv 

• Flytta fokus från en alltför akutstyrd 

verksamhet/organisation till  en mer 

förebyggande.  

• Det förebyggande perspektivet ska finnas 

med såväl i samhällsplanering som i arbetet 

med den enskilde 

• Delbetänkande - för att presentera vår 

tankegångar, resultat och uppmärksamma 

frågan  
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Vad krävs för att nå vår vision? 

• Tydligare lagstiftning? 

• Engagemang och opinionsbildning 

• Forsknings- och metodstöd 

• Nationellt, samlande utvecklingsarbete 

• ….. 

• ….. 
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Vad krävs forts… 

• det förebyggande perspektivet behöver 

integreras i socialtjänstens kärnverksamhet 

• utrymmet för förebyggande arbete måste 

”fredas” för att hålla och utvecklas över tid  

• kommunernas lednings- , planerings- och 

budgetprocesser behöver ta långsiktiga 

hänsyn  
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Några utgångspunkter  

• Motivet finns i mål- och portalparagraferna 

• Definition av ”förebyggande” 

• Det sociala arbetets kunskapsbas 

• Socialtjänsten kan inte göra ”allt” men ska 
göra det den kan göra 

• Förebyggande som perspektiv; 
samhällsplanering, tillgänglighet, 
brukarinflytande, uppsökande, tidiga insatser, 
samverkan …. 
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Frågor 

1. Vad krävs för att nå utredningens vision om det 
förebyggande arbetet? 

 

2. Vad krävs för att ”lokal kunskap” ska kunna 
systematiseras och tas tillvara i samhällsplaneringen? 

 

3. Vilka tankar får ni kring uppdraget om att  

” tydliggöra professionens uppdrag, befogenhet och 
ansvar för att verksamheten bedrivs kunskapsbaserat 
samt säkerställer en evidens- och kunskapsbaserad 
socialtjänst i hela kedjan – vid förebyggande, 
utredning, utförande och uppföljning”. 
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Frågor forts. 

4. Vad vill ni förändra i lagens struktur och 

konstruktion? 

5. Hur ser ni på detaljregleringsnivån? 

6. Vad är viktigt när det kommer till 

handläggningsregler? Vad är inte viktigt? 

7. Jämställd lag – vad krävs? 

8. Barnets rättigheter – vad saknas? 

9. Brukarmedverkan – vad saknas? 
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