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Sammanfattning 

Uppsatsen har behandlat ifall rättssäkerhet kan upprätthållas i förhållande till äldre personer 

som ansöker om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Med en klassisk juridisk metod 

klargörs vad som utgör skälig levnadsnivå, ett begrepp som har stor betydelse när den 

enskilde gör en biståndsansökan. I vårt samhälle har det alltid funnits, och kommer alltid att 

finnas personer som behöver stöd och hjälp för att klara av sin dagliga livsföring. 

Socialtjänsten fungerar som ett yttersta skyddsnät och vid varje ansökan ska en individuell 

bedömning företas. Vid bedömningen ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vi 

lever i ett land där kommuner till viss del själva får avgöra hur deras verksamhet ska 

utformas. Det har visat sig att enskilda i många fall begränsas att ansöka om insatser som går 

”utöver” kommunernas egna riktlinjer. När den enskilde anpassar sig till det utbud som finns 

och när önskningar inte dokumenteras sätts rättssäkerheten ur spel. Utan avslag eller delavslag 

undanröjs möjligheten till domstolsprövning och chansen att skapa ny praxis. Utan 

domstolsprövning förlorar vi ett tillfälle att utvidga vad som kan komma att inrymmas i 

begreppet skälig levnadsnivå. 

  



 
 

Förkortningar 

ADL – Aktiviteter i dagliga livet 

FL – Förvaltningslag 

IVO – Inspektion för vård och omsorg 

JO – Justitieombudsmannen 

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  

RF – Regeringsformen 

RÅ – Regeringsrättens Årsbok 

SoL – Socialtjänstlag  

 



 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 6 

1.1 Inledande ord ................................................................................................................................ 6 

1.2 Syfte & frågeställning .................................................................................................................... 6 

1.3 Metod ............................................................................................................................................. 7 

1.4 Disposition..................................................................................................................................... 7 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................ 8 

2.1  Socialtjänstlagens utveckling ....................................................................................................... 8 

3. Kommunalt styre ............................................................................................................................... 9 

3.1 Ramlag .......................................................................................................................................... 9 

3.2 Delegation ..................................................................................................................................... 9 

4. Socialtjänstens mål .......................................................................................................................... 10 

4.1 Portalparagrafen ......................................................................................................................... 10 

4.2 Omsorg av våra äldre .................................................................................................................. 10 

4.3 Vägledande principer i arbetet .................................................................................................... 11 

5. Handläggning ................................................................................................................................... 12 

5.1 När ärendet aktualiseras ............................................................................................................. 12 

5.2 Myndighetsutövning .................................................................................................................... 12 

5.3 Dokumentation – den enskildes rättssäkerhet ............................................................................. 13 

5.4 Socialstyrelsen ............................................................................................................................. 13 

5.5 God man/ Förvaltare ................................................................................................................... 13 

6. Generellt om biståndsparagrafen .................................................................................................. 14 

6.1 4 kap. 1 § SoL .............................................................................................................................. 14 

6.2 Skälig levnadsnivå ....................................................................................................................... 15 

6.2.1 Inledande kommentarer ........................................................................................................ 15 

6.2.2 Rättspraxis ............................................................................................................................ 16 

7. Välfärd och rättsstat ....................................................................................................................... 18 

7.1 Rättssäkerhet ............................................................................................................................... 18 

8. Tillsynsmyndighet ........................................................................................................................... 19 

8.1 Varför ett behov av tillsyn? ......................................................................................................... 19 

8.2 Resultat av tillsyn ........................................................................................................................ 20 

8.2.1 Tillsynsrapport IVO .............................................................................................................. 20 

8.2.2 Tillsynsrapport Länsstyrelsen .............................................................................................. 21 

8.2.3 Studie Socialstyrelsen ........................................................................................................... 21 

9. Kommunala riktlinjer vs gällande rätt .......................................................................................... 23 



 

 
 

9.1 Kommunala riktlinjer .................................................................................................................. 23 

9.2 Förenligt med gällande lagstiftning? .......................................................................................... 23 

9.3 Är kommunernas myndighetsutövning rättssäker?...................................................................... 24 

9.3.1 Ivo konstaterar ..................................................................................................................... 24 

9.3.2 Linköpingsmodellen .............................................................................................................. 24 

9.3.3 Angående förenklad handläggning ....................................................................................... 25 

9.3.4 Undantag - lagen om vissa kommunala befogenheter .......................................................... 26 

10. Avslag och överklagan .................................................................................................................. 27 

10.1 Rättighet .................................................................................................................................... 27 

10.2 Överklagan ................................................................................................................................ 27 

10.2.1 Hur man går till väga ......................................................................................................... 27 

10.2.2 Domstolstrots/ Lagtrots ...................................................................................................... 28 

10.3 Gynnande beslut ........................................................................................................................ 28 

10.4 De äldre och besvärsrätten ....................................................................................................... 28 

11. Statistik ........................................................................................................................................... 30 

11.1 Bodens kommun ......................................................................................................................... 30 

12. Analys & slutsats ........................................................................................................................... 31 

13. Källförteckning .............................................................................................................................. 33 

 



 

6 
 

1. Inledning 

1.1 Inledande ord 

Sverige är ett föregångsland i många avseenden. Bland annat finns Socialtjänstlagen som ska 

verka som ett skydd för den enskilde som har svårigheter att självständigt klara av sin dagliga 

livsföring. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som lämnar stora möjligheter för 

kommunerna att själva bedöma i det enskilda fallet. Handläggaren ska vid ansökan utgå från 

den enskildes behov och att denne genom beslutet är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Men 

vad utgör begreppet skälig levnadsnivå då det varken finns specificerat i lagtexten eller 

förarbetet?  

Varför är det av betydelse att de som arbetar inom socialtjänsten har kunskaper om juridiska 

metoder och perspektiv? Svaret är att all social verksamhet mer eller mindre berörs av lagar, 

förordningar eller andra juridiska bestämmelser. Om det brister i kunskap kan det leda till att 

den hjälpbehövande inte får det stöd och hjälp som den har rätt till. Vi kan alla hamna i den 

situation där vi behöver stöd från samhällets sida – exempelvis hemtjänst när vi blir äldre eller 

vill söka oss till ett anpassat boende. Det är kommunen som bär det främsta ansvaret för att vi 

ska få det stöd och den hjälp vi behöver. Det är mycket rubriker i tidningar och tv-reportage 

om äldreomsorgen varvid en utredning på området i hög grad känns aktuellt. 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med ifrågavarande uppsats är att undersöka hur rättssäkert det är att ansöka om bistånd 

enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Eftersom lagstiftningen är vid begränsas omfattningen till 

äldre personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Följande frågeställning ska redas ut: 

 Hur säkert är det att en person får det denne har rätt till när lagtexten uppger att man 

ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå? Vad utgör skälig levnadsnivå? 

 Är begreppet skälig levnadsnivå så diffust att handläggaren lutar sig tillbaka mot de 

kommunala riktlinjerna?  

 Finns det en medvetenhet om ens rätt att ansöka om andra insatser än det som 

riktlinjerna erbjuder?  

 Det är i regel praxis som bedömer vad som ska inrymmas i begreppet skälig 

levnadsnivå. Är det verkligen rättssäkert för våra äldre i samhället som saknar ork 

eller på grund av funktionsnedsättning inte överklagar ett avslagsbeslut? 
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1.3 Metod 

För att avgöra de rättsliga förutsättningarna kommer uppsatsen att baseras på traditionell 

juridisk metod. Förarbeten, lagtext, prejudikat och doktrin på området kommer att undersökas. 

Domar från Kammarrätten är intressanta för utredningen då även dessa kan vara av 

principiellt värde. Allmänna råd från Socialstyrelsen samt tillsynsrapporter/studier från 

Inspektion för vård och omsorg, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen kommer att granskas för 

att ge en tydlig bild av hur verkligheten ser ut. Avslagsstatistik från socialtjänsten i Bodens 

kommun kommer att redovisa för hur många beslut som faktiskt överklagats under 2015-

2016. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på ett sådant sätt att läsaren till en början ska få förståelse för 

Socialtjänstlagens övergripande mål och vägledande principer. Denna del ger en mer generell 

bild av lagstiftarens intentioner när en enskild ansöker om bistånd samt de juridiska ramar 

som gäller för beslut i enskilda ärenden. Förvaltningsrättsliga regler och andra centrala 

begrepp såsom skälig levnadsnivå förklaras för att läsaren ska få en förståelse för helheten. I 

sista delen redogörs resultat av tre rapporter/studier utgivna av Socialstyrelsen, Länsstyrelsen 

samt Inspektionen för vård och omsorg samt förfarandet vid överklagan. Statistik från Bodens 

kommun kommer att ge en bild av hur många som faktiskt överklagat ett avslagsbeslut under 

2015 - 2016. Avslutningsvis diskuteras huruvida handläggningen är rättssäker och om de 

kommunala riktlinjerna är förenliga med gällande lagstiftning. 
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2. Bakgrund 
 

2.1  Socialtjänstlagens utveckling 

I medeltidens Sverige var motsvarigheten till socialtjänst ”fattigvården”. Till fattigvården 

hörde bland annat omhändertagande och vård av barn, gamla och sjuka. Det ansågs tidigt att 

staten skulle ha ett visst ansvar för ”undersåtarna” i nödsituationer. Att fattigvården ändå blev 

en kommunal angelägenhet tros bero på att staten inte hade samma möjlighet till att 

kontrollera verksamheten. Det ansågs finnas risk för missbruk som skulle kunna hota statens 

bestånd. Många levde under svåra ekonomiska och sociala förhållanden och många av de små 

jordbrukskommunerna hade dåliga förutsättningar att klara av fattigvården. Fattigdom och 

beroende sågs som en brist hos individen och samhällets stödjande insatser skulle hållas nere 

för att inte förstärka den enskildes brister och motarbeta samhällsintresset. Industrialiseringen 

innebar att Sverige successivt kunde utvecklas från ett mycket fattigt bondesamhälle till ett 

samhälle med växande resurser. Detta var förutsättningen för att landet skulle kunna utvecklas 

till en välfärdsstat.
1
 

År 1944 började staten utge begränsade bidrag till barnstugor och social hemhjälp. Den 

sociala servicen var främst inriktad mot äldre, barnfamiljer och handikappades behov. 

Socialtjänsten började moderniseras under 1970-talet som sedan kom till uttryck i 1980-års 

Socialtjänstlag. Lagen trädde i kraft 1 januari 1982 och ersatte Barnavårdslagen (1960:97), 

Nykterhetsvårdslagen (1954:579) och Socialhjälpslagen (1956:2). Till skillnad mot den 

tidigare kontrollerande funktionen i förhållande till den enskilde skulle socialtjänsten numera 

vara serviceinriktad och hjälpande.
2
 Socialtjänsten skulle vara uppmärksam och angelägen att 

människorna kom för att söka hjälp. Ingen skulle behöva dra sig för att vända sig till 

socialtjänsten.
3
 Värdeord som självbestämmande, jämlikhet, solidaritet, trygghet och 

demokrati skulle prägla arbetet.
4
 

All vård inom socialtjänsten skulle ske genom frivilliga former med undantag för barn och 

ungdomar där man valde att behålla möjligheten till vård mot den enskildes vilja. 

Socialutredningens arbete fick stor uppmärksamhet. Avsikten med 1980-års lag var att ge 

kommunerna större möjlighet att själva utforma innehållet i lagen. Den nya Socialtjänstlagen 

(2001:453) trädde i kraft 1 januari 2002, nedan förkortad SoL. Många av de äldre 

bestämmelserna överfördes utan förändring och i dag kan fortfarande förarbetet och statens 

offentliga utredning ge vägledning vid tolkning av bestämmelserna i lagstiftningen.
5
  

 

  

                                                           
1
 Prop. 1979/80:1, s. 89-90 

2
 Thunved, s. 39 

3
 Prop. 1979/80:1, s. 135 

4
 Bergstrand, s. 9 

5
 Prop. 2009/10:57, s. 10 
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3. Kommunalt styre 

 

3.1 Ramlag 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag. Den är dock inte renodlad då lagen också 

innehåller bestämmelser som är mer detaljerade och styrande. Med de generella 

bestämmelserna ställer lagstiftaren upp mål av vad som förväntas av kommunerna och har i 

mindre utsträckning tagit ställning till själva innehållet. Det är kommunerna, Socialstyrelsen 

och domstolarna som tilldelats rollen att närmare konkretisera de generella 

lagbestämmelserna. Det viktigaste motivet till ramlagskonstruktionen är att det endast inom 

ramen för denna som helhetssynen av den enskilde kan förverkligas. För en helhetssyn krävs 

ett flexibelt förhållningssätt där maximal hänsyn kan tas till individens behov men samtidigt 

också till kommunens skiftande förutsättningar.
6
  

En ramlag har sina fördelar. De myndigheter som ska tillämpa lagen har större möjligheter att 

välja tolkning som är anpassad till det enskilda fallet. Att kunna lösa problem med den 

enskilde underlättas och dennes intressen kan tas till vara på ett bättre sätt än i de fall lagen i 

detalj bestämmer vad som ska göras. En nackdel med ramlagsstrukturen är risken för en 

utveckling av praxis som inte står i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner.
7
 Flera av 

landets kommuner har genom ”bemyndigandet” själv valt att utforma föreskrifter eller lokala 

riktlinjer för hur de olika insatserna kan eller ska gestaltas. 

 

3.2 Delegation 

I Sverige är det de folkvalda politikerna som stiftar lag och genom förarbeten utfärdar 

anvisningar för hur dessa ska tolkas. Det är alltså statsmakten som stiftar lagar för att lösa 

problem och konflikter. De tjänstemän som arbetar inom den offentliga sektorn förväntas 

fullfölja de politiska intentioner som angivits.
8
 Det framkommer av 2 kap. 1 § 1 st. SoL att 

kommunerna har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp 

som de behöver. 

I Kommunallagen (1991:900) regleras till stor del de kommunala nämndorganisationerna. Det 

är kommunfullmäktige som avgör vilken nämnd som ska utföra kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten. Nämnden har sedan ansvar över att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

på ett godtagbart sätt. Ärenden som avses i Socialtjänstlagen avgörs i första hand av 

socialnämnden. Många ärenden är av sådan art att beslutsfattandet kan delegeras till enskild 

tjänsteman, man överlämnar med andra ord beslutanderätten. De beslut som tas har då samma 

rättskraft som om nämnden själv hade tagit beslutet. Ett beslut som fattats med stöd av 

delegation kan inte ändras, det nämnden kan göra är att återkalla delegationsrätten för den 

handläggare som fattar omdömeslösa beslut.
9
 När det i denna rapport föreskrivs att det är 

nämnden som fattat beslut menas således att det är handläggare som tagit beslut genom 

delegation. 

                                                           
6
 Svensson, s. 98 

7
 Prop. 1996/97:124, s. 42 

8
 Hollander, Alexius Borgström, s. 18 

9
 Bergstrand, s. 150-160 
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4. Socialtjänstens mål 

4.1 Portalparagrafen 

Socialtjänstlagen är en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL, 

nedan, stadgar de övergripande mål och de grundläggande värderingar som ska genomsyra 

socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och 

lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. 

1 kap. 1 § SoL 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

 ekonomiska och sociala trygghet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor, 

 aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. 

De mål som framkommer av paragrafen är allmänna och dess utformning ger inte någon 

konkret vägledning i det praktiska arbetet för handläggaren.
10

 Det som kan tydas genom 

förarbetet är den självklarhet att alla människor som behöver stöd av samhället, oberoende i 

vilken grad eller utsträckning, har rätt till delaktighet i beslutsprocessen. Den enskilde har 

även rätt till inflytande över hur insatsen praktiskt ska genomföras.
11

 

 

4.2 Omsorg av våra äldre 

I Sverige är en stor andel av befolkningen över 65 år. De resurser som läggs ner i dag kommer 

att behöva utökas i takt med befolkningsutvecklingen. Enligt Fahlberg och Larsson kommer 

personer över 80 år att fördubblas till totalt en miljon inom 30 år samtidigt som den andel som 

är kvar i yrkeslivet minskar. I de vägledande principerna som återfinns i 5 kap. 4-6 §§ SoL 

stadgas det att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande. De äldre ska inte behöva mista sin identitet eller personlighet för att 

ett behov av omsorg uppstår. Enligt 5 kap. 4 § 2 st. SoL ska socialnämnden verka för att äldre 

ska ha möjlighet att bo kvar i det ordinära hemmet under trygga förhållanden och ha en 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Att äldre ska få bo kvar hemma så länge det är 

möjligt är en inrotad grundtanke inom äldreomsorgen. Att flytta till ett särskilt boende bör ske 

först när stöd i hemmet inte räcker till.
12

 

                                                           
10

 Bergstrand, s. 13 
11

 Prop. 2009/10:116, s. 19 
12

 Fahlberg, Larsson, s. 152-153 
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Hemtjänsten är den viktigaste servicen för att den äldre ska kunna bo kvar i sitt hem. Beslut 

om hemtjänst prövas som bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Det har visat sig att allt färre flyttar 

till särskilt boende. Kritik har framförts att kommunerna allt för starkt driver principen om 

kvarboende. Det har vittnats om svårigheter att bli beviljad särskilt boende trots att det finns 

stora behov av omvårdnad, service och trygghet.
13

 

 

4.3 Vägledande principer i arbetet
14

 

Att tillämpa en helhetssyn innebär en ambition att förstå det sammanhang och helhet som den 

enskilde är en del utav. Hela människan måste beaktas: hela dess situation i samhället, hur 

familjerelationer ser ut, fritiden, hur den enskilde bor och lever. Ett behov av en viss insats 

kan bero på omständigheter i den enskildes sociala situation. 

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och självbestämmande. Detta innebär att den enskilde 

aldrig kan påtvingas att ta emot hjälp eller ett erbjudande.  

Kontinuitetsprincipen bygger på insikten av förtroendefulla relationer mellan socialtjänsten 

och den enskilde. En förtroendefull relation kan skapas genom att den enskilde möter samma 

handläggare/ team under en längre tidsperiod. 

Enligt normaliseringsprincipen ska den som lider av funktionsnedsättning ha rätt att leva och 

bo som andra. Biståndsinsatser såsom hemtjänst ska underlätta för den enskilde att bo kvar i 

sin invanda miljö. Man har även rätt att få stöd och hjälp för att kunna flytta till en annan 

kommun där den enskilde känner sig mer hemma.  

Socialtjänstens insatser ska vara flexibla och får aldrig utformas utifrån färdiggjorda mallar. 

Detta genererar att i större uträckning finna en lösning som är ändamålsenlig för just den 

enskilde. 

Närhetsprincipen innebär att insatserna ska sättas in så nära den enskildes invanda miljö som 

möjligt. Principen ska även tillämpas om den enskilde avser att flytta till en annan kommun 

där anknytning såsom familj och vänner finns. Om den enskilde har ett fortsatt hjälpbehov vid 

ankomst till den nya kommunen har den kommun den enskilde önskar flytta en skyldighet att 

pröva frågan om insatser. 

Den enskilde har valfrihet att välja mellan alternativa insatser inom ramen för de resurser som 

socialnämnden bistår med. 

 

  

                                                           
13

 Ibid., s. 155-156 
14

 Prop. 1979/80:1 Del A s. 207 – 217, Fahlberg, Larsson, s. 35, 37-38, Bergstrand, s. 10 
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5. Handläggning 
 

5.1 När ärendet aktualiseras 

Det framkommer av 11 kap. 1 § SoL att socialnämndens ansvar inträder så snart ett ärende har 

aktualiserats hos socialtjänsten. Det kan ske genom egen ansökan eller att nämnden på annat 

sätt fått kännedom om att någon har ett hjälpbehov. Ett ”annat sätt” kan vara att anhörig gör 

en anmälan av oro eller att socialtjänsten själv uppmärksammar ett problem. I sådant fall ska 

socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning.  

Socialnämnden kan aldrig avslå en ansökan om hemtjänst med motivering att tjänsten kan 

utföras av den allmänna marknaden. En prövning måste alltid företas i det individuella fallet 

för att sedan ta ställning till vilka behov den enskilde har.
15

 

 

5.2 Myndighetsutövning 

Med myndighetsutövning avses utövning av befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Det som är gemensamt 

för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som främst är ett 

uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna.
16

  

Enligt 12 kap. 4 § Regeringsformen (1974:152), nedan förkortad RF, kan 

förvaltningsuppgifter överlämnas åt kommuner. Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt 

andra juridiska personer och enskilda individer. Om uppgiften innefattar myndighetsutövning 

får ett överlämnade endast ske med stöd av lag. Det framkommer av 2 kap. 5 § SoL att 

kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten, 

dock inte uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

I myndighetsutövningsärenden är det av vikt att den enskilde får lägga fram sina synpunkter 

och i övrigt bevaka sin rätt. I Förvaltningslagens (1986:223) 8 §, nedan förkortad FL, finns 

det regler som myndigheterna måste beakta. FL är en viktig lag som värnar om den enskildes 

rättssäkerhet. Den ger en omfattande rätt till insyn i det egna ärendet och att muntligen få 

tillföra uppgifter. Varje myndighet ska lämna upplysningar, råd, vägledning och annan hjälp 

till den enskilde i frågor som rör myndighetens verksamhet. Om ett avgörande går den 

enskilde emot har nämnden en skyldighet att kommunicera ärendet enligt 17 § FL. Den 

enskilde har sedan rätt att yttra sig över uppgifterna innan nämnden fattar sitt beslut. 

Socialnämnden måste iaktta rättssäkerhetsregeln om motivering av beslut som återfinns i 20 § 

FL. Detta är för att det ska stå klart för den enskilde vad som gjort att ansökan delvis eller helt 

har avslagits. Det räcker således inte med att enbart hänvisa till att behovet kan tillgodoses på 

annat sätt.
17

 

 

                                                           
15

 Prop. 2009/10:57, s. 10 
16

 Prop. 1971:30 del 2, s. 331 
17

 Bergstrand, s. 184-185 
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5.3 Dokumentation – den enskildes rättssäkerhet 

Allt som framkommit i en utredning och som är av avgörande betydelse ska dokumenteras. 

Brister i dokumentationen kan resultera i att beslut fattas på otillräcklig grund. 

Dokumentationsskyldigheten och den enskildes rätt till insyn i sitt ärende (som innefattar 

myndighetsutövning) minimerar risken för bristfällig hantering. Att dokumentationen är 

fullständig är även viktigt vid statliga tillsyner, vid interna kontroller samt vid överprövning 

av beslut.
18

  

I SOSFS 2011:9 finns föreskrifter och allmänna råd, exempelvis att socialnämnden ska inrätta 

ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att kontinuerligt och 

långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Genom systemet ska det säkerställas att 

det finns rutiner för handläggning och dokumentation av ett ärende samt rutiner för 

uppföljning och utvärdering av en beslutad insats. Rutinerna bör bland annat ange när en 

utredning ska inledas och hur olika typer av utredningar ska genomföras. Hur mål för en 

planerad eller beslutad insats ska formuleras, hur beslutet ska formuleras samt hur ett 

överklagande ska hanteras.
 19

 

 

5.4 Socialstyrelsen 

Det är vanligt inom socialrätten att lagtexterna kompletteras av allmänna råd utfärdade av 

Socialstyrelsen. De allmänna råden är inte juridiskt bindande utan ska fungera som 

vägledning för de som arbetar inom socialtjänsten. De har dock i vissa sammanhang 

bemyndigats att utfärda bindande föreskrifter och dessa har då samma tyngd som lagar 

utfärdade av Riksdagen och förordningar utfärdade av Regeringen.
20

 I Socialstyrelsens 

författningssamling publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Socialstyrelsen 

har även utgivit en handbok som ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som 

gäller socialnämndens ärendehandläggning. Syftet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och 

att underlätta arbetet med uppföljning, egenkontroll och statlig tillsyn av verksamheten.
21

 

 

5.5 God man/ Förvaltare 

Det är vanligt att personer som drabbats av åldersrelaterade sjukdomar såsom demens eller 

alzheimer behöver hjälp i sitt beslutsfattande. Det kan därmed vara värt att nämna att 

nämnden inte kan agera om den enskilde själv inte kan fatta beslut och det saknas 

ställföreträdare. Beroende på omfattningen av hjälpbehovet kan antingen en god man eller 

förvaltare utses. En god man är mindre ingripande då den enskilde fortfarande har kvar sin 

rättshandlingsförmåga och beslutskompetens. Att ha en god man är frivilligt och det baseras 

på samtycke. I de fall domstolen anser att den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses med 

en god man kan beslut tas om att utse en förvaltare. I detta fall krävs inget samtycke från den 

enskilde.
22

                                                           
18

 Socialstyrelsen handläggning och dokumentation, s. 201 
19

 Socialstyrelsen, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
20

 Hollander, Alexius Borgström, s. 23 
21

 Socialstyrelsen, handläggning och dokumentation 
22

 Bergstrand, s. 166-167 
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6. Generellt om biståndsparagrafen  

6.1 4 kap. 1 § SoL  

Biståndsparagrafen är en rättighetsparagraf. Den som uppfyller rekvisiten har rätt till bistånd 

för sin försörjning och livsföring i övrigt. Genom beviljad insats ska den enskilde tillförsäkras 

en skälig levnadsnivå. Lagen anger inte vem eller vilka som är berättigad till bistånd utan 

bestämmelsen gäller generellt för de som har ett hjälpbehov som inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Här markeras den enskildes ansvar och socialtjänstens bistånd som ett yttersta 

skyddsnät.
23

 

4 kap. 1 § SoL 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd 

enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om 

det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han 

eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.  

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas 

till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 

biståndet regleras i 8 kap. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 

ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. 

Oavsett vad ärendet gäller är det viktigt att fokusera på den enskildes behov och inte på 

socialtjänstens insatser. Arbetet med att bedöma rätten till bistånd handlar kortfattat om att 

söka svar på följande frågor:
24

 

 Hur ser den enskildes behov och önskemål ut? 

 Behöver den enskilde få behovet tillgodosett för att uppnå en skälig levnadsnivå? 

 Kan den enskilde själv tillgodose behovet eller kan det tillgodoses på annat sätt? 

 Hur ska biståndet utformas för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå? 

Vad som menas med livsföring i övrigt avser alla behov som den enskilde kan tänkas behöva 

för att uppnå en skälig levnadsnivå - här ingår hemtjänst och särskilt boende. Att ge en 

fullständig uppräkning av vilka insatser som ingår är inte möjligt därför måste en individuell 

behovsbedömning företas vid varje ansökan. Det framgår av propositionen 1979/80:1 att flera 

remissinstanser kritiserade utformningen av rätten till bistånd. De ansåg den alldeles för oklar 

och oprecis med konsekvens att den enskilde inte kan få en uppfattning om sina rättigheter. 

Det skulle även saknas tillräckligt med underlag för kommuner och besvärsmyndigheter att 

                                                           
23

 Lerwall, s. 119 
24

 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation, s. 343 
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kunna bedöma biståndets omfattning. Trots skäl som talat för en mer bunden utformning 

ansågs det vålla stora svårigheter att utforma lagstiftningen på ett sådant sätt att den kom att 

avse alla situationer där det bör finnas rätt till bistånd. Det fick således väga tyngre att inte 

binda rätten då det inte skulle vara förenligt med den helhetssyn som skulle råda inom det 

sociala arbetet.
25

 

 

6.2 Skälig levnadsnivå 

6.2.1 Inledande kommentarer 

Den enskilde ska genom det beviljade biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som 

innefattas i begreppet skälig levnadsnivå framgår inte av bestämmelsen. Det saknas även i 

förarbetena till Socialtjänstlagen (1980:620) en närmare beskrivning om vad begreppet avser.  

Skälig levnadsnivå ska ses som ett uttryck för uppfattningen att samhällets hjälp inte endast 

kan avse vad som är direkt behövligt för den enskildes grundbehov, det måste även vara 

kvalité på hjälpen. En bedömning av skälig levnadsnivå måste utgå från den tid och under 

vilka förhållanden den hjälpbehövande lever i.
26

 En sammanvägning görs av olika 

omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet, kostnaden för den önskade insatsen i 

jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns inte någon 

förbehållslös frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad, därför 

överlämnas rätten till kommunerna att fastställa vilken levnadsnivå som ska anses skälig.
27

  

Hemtjänstens traditionella innehåll kan allmänt sett indelas i uppgifter av servicekaraktär och 

uppgifter som mer inriktas mot personlig omvårdnad. Med serviceinsats avses praktiskt hjälp 

med hemmets skötsel, såsom tvätt och städ. Även hjälp med inköp, ärenden på post/bank, 

tillredning av måltider och distribution av färdiglagad mat. Med personlig omsorg avses de 

insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan 

röra sig om att hjälpa den enskilde med påklädning, personlig hygien, äta och dricka, förflytta 

sig eller annan insats för att bryta isolering. Den enskilde ska kunna känna sig trygg och säker 

i det egna hemmet.
28

  

När det gäller bistånd i form av hemtjänstinsatser eller liknande ska inte ekonomin utgöra ett 

hinder för att bli beviljad hjälp. Förutsättningen är att ett hjälpbehov föreligger. Äldre eller 

funktionshindrade ska alltså inte behöva få sina biståndsbehov bedömda utifrån sin ekonomi. 

Bakgrunden till detta är att regeringen sett äldre bli nekad hemtjänst med hänvisning att de har 

råd att bekosta hjälpen själv.
29

 En äldre person med hälsoproblem kan ha svårigheter att orka 

ta olika kontakter och själv organisera de tjänster som denne har behov av. Det kan även vara 

så att den äldre själv inte är medveten om sitt hjälpbehov.  

Socialnämnden kan således inte avslå en ansökan med motivering att tjänsten går att köpa på 

den allmänna marknaden.
30

 Vägledande vid bedömning om vilken biståndsinsats som ska 

                                                           
25

 Prop. 1979/80:1, s. 182-183 
26

 Fahlberg, Larsson, s. 80 
27

 Prop. 1979/80:1 Del A, s. 185-186 
28

 Bergstrand s, 53-54 
29

 Prop. 2000/01:80, s. 95-96 
30

 Prop. 2009/10:57, s. 9 
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komma i fråga bör ses utifrån den rättspraxis som utvecklats samt de allmänna råd som 

Socialstyrelsen utfärdat.
31

 

Det ligger i både den enskildes och i kommunens intresse att biståndet utformas på sådant sätt 

att det svarar för de mål man önskar uppnå. I de allra flesta fall råder det enighet mellan den 

enskilde och handläggaren om lämplig insats. I de fall det inte är möjligt måste tolkningen av 

begreppet skälig levnadsnivå ske mot bakgrund av bestämmelsens grundläggande syfte. 

Tillämpningen av begreppet kan också variera beroende på vilket behov den enskilde har. En 

person som har svårigheter med astma kan vara i behov av städning oftare än en person utan 

besvär. 

 
6.2.2 Rättspraxis 

Skälig levnadsnivå är ett begrepp som utvecklas genom praxis. Som tidigare nämnts måste 

bedömningen av skälig levnadsnivå göras utifrån den tid och under vilka förhållanden den 

hjälpbehövande lever i. I dagsläget finns ett fåtal domar från Högsta förvaltningsdomstolen 

som berör begreppet skälig levnadsnivå i förhållande till hemtjänstinsatser av servicekaraktär. 

Ett av skälen till att det saknas praxis kan vara på grund av den låga andelen avslagsbeslut. En 

annan förklaring till att det finns så få prejudicerande domar är den långa 

handläggningsprocessen. Handläggning av mål i domstol kan ta flera år och leder till att mål 

avskrivs på grund av att den äldre antingen avlider eller att dennes livssituation har fått 

förändrade förutsättningar så målet inte längre är aktuellt.
32

 Nedan presenteras några rättsfall 

som är av principiellt värde vid bedömningen. 

I RÅ 2008 ref 38 ansåg Regeringsrätten att fönsterputsning och gardinuppsättning är sådana 

insatser som normalt ingår i skötseln av ett hem och är att räkna till hemtjänst i 

Socialtjänstlagens mening. Att bli beviljad sådan hjälp får sedan avgörandet anses inrymmas i 

begreppet skälig levnadsnivå. Regeringsrätten anförde: 

De insatser som är aktuella i målet – fönsterputsning och gardinuppsättning – är 

emellertid såväl enligt Socialstyrelsen som Sveriges Kommuner och Landsting att räkna 

till hemtjänst. Regeringsrätten instämmer i denna bedömning. I det aktuella målet har 

E.S., som är rörelsehindrad, uppgett att hon själv inte kan utföra uppgifterna i fråga och 

inte heller har ekonomisk möjlighet att anlita någon privat firma för de begärda 

insatserna. Dessa uppgifter har inte ifrågasatts av socialnämnden och får godtas. 

Insatserna som sådana får anses vara av en sådan art att de normalt ingår i skötseln av ett 

hem och är att räkna till hemtjänst i socialtjänstlagens mening. 

I RÅ 2007 ref 86 framhöll Regeringsrätten att det inte endast är fysiska behov som ska ligga 

till grund för avgörandet såsom förarbetet synes ta sikte på. Biståndsbedömningen ska beakta 

den enskildes hela situation avseende såväl de sociala som psykologiska faktorerna. 

Regeringsrättens argumentation: 

Något hinder mot att vid sidan härav beakta andra faktorer, såsom sociala och 

psykologiska, kan dock inte utläsas av förarbetena. Riksdagen har vidare genom sitt 

beslut angående 5 kap. 4 § SoL betonat socialnämndens ansvar för att stödja äldre 

människor som är ensamma och isolerade. Det finns även skäl att framhålla förarbetenas 

                                                           
31

 Prop. 2000/01:80, s. 92 
32

 Socialstyrelsen meddelandeblad, s. 5 



 

17 
 

utgångspunkt att äldre människor skall ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet 

så länge som möjligt bygger på antagandet att detta är i överensstämmelse med de flesta 

människors önskemål. Om hälsan sviktar eller om de yttre förhållandena förändras på ett 

avgörande sätt är det inte lika självklart för alla att vilja bo kvar i den egna bostaden även 

om hemtjänstinsatser erbjuds. Tilltagande fysisk svaghet kan leda till en känsla av 

otrygghet och social isolering. Även sådana aspekter måste beaktas vid en 

helhetsbedömning av frågan om den enskilde alltjämt är tillförsäkrad en skälig 

levnadsnivå vid kvarboende i den egna bostaden. Detsamma gäller hänsynen till den 

enskildes egen uppfattning, oavsett att den enskilde inte har någon obegränsad frihet att 

välja sociala tjänster. 

I RÅ 2007 ref 43 prövades om kommuner har rätt att avslå en ansökan om bistånd på den 

grund att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen ansåg att den enskildes behov 

kunde tillgodoses genom tjänster från en frivilligorganisation. Domstolen framhöll att det är 

kommunen som ansvarar för insatser enligt Socialtjänstlagen och kan således inte avsäga sig 

sitt ansvar genom att hänvisa den enskilde till frivilligorganisationer. 

Kammarrätten har i mål nr 2305-14 tagit ställning till om källsortering av hushållsavfall ska 

räknas till hemtjänst. Kammarrätten anförde: 

Källsortering av hushållsavfall är en del i samhällsutvecklingen och många kommuner 

uppmanar sina medborgare att källsortera sitt avfall. Enligt kammarrättens mening är 

dock begreppet hemtjänst kopplat till moment som ingår i den praktiska hjälpen med 

skötseln av ett hem. I praxis har exempelvis fönsterputsning, gardinupphängning och 

strykning av kläder ansetts ingå i begreppet hemtjänst (jmf RÅ 2008 ref 38 och 

kammarrätten i Göteborgsdom den 19 mars 2014, mål nr 5464-13). Att få källsorterade 

sopor transporterade till återvinningscentralen kan enligt kammarrättens mening inte 

inräknas i hemtjänst i socialtjänstlagens mening. 
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7. Välfärd och rättsstat 
 

7.1 Rättssäkerhet 

Välfärdsstaten har växt fram ur rättsstaten och de rättssäkerhetsgarantier som kännetecknar 

denna präglar också välfärdsstaten. Att det råder rättssäkerhet inom ett land brukar tyda på ett 

demokratiskt styre. Det saknas en klar definition av begreppet rättssäkerhet. I kravet ligger det 

bland annat ett förbud mot godtycke och att maktutövningen ska vara förutsebar med stöd av 

rättsreglerna. Kravet på lagbundenhet framgår av 1 kap. 1 § RF, den offentliga makten utövas 

under lagarna. Av 1 kap. 9 § RF återfinns kravet på saklighet och likabehandling. De som 

fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet.
33

 Länsstyrelsen granskade under 2006 rättssäkerheten i 

16 kommuner i samband med ansökan av olika hemtjänstinsatser. Sex bedömningskriterier 

togs fram:
34

 

 Styrdokument ska finnas för att säkra rättssäkerheten i handläggningsprocessen 

 

 Den enskilde ska ges information om handläggningsprocessen och få den information 

som behövs för att kunna tillvarata sina rättigheter 

 

 Den enskildes ursprungliga uttryckta behov och önskemål ska framgå i ansökan och 

dokumenteras 

 

 Den enskildes behov och önskemål avseende sociala, fysiska, psykiska och 

existentiella ska belysas i utredningen 

 

 Den enskildes behov och önskemål ska ligga till grund för bedömningen och hänsyn 

ska tas utifrån att alla ska ha lika förutsättningar oavsett etnisk tillhörighet och kön 

 

 Beslutet ska omfatta alla önskemål som den enskilde har gett uttryck för 

 

  

                                                           
33

 Hollander, Alexius Borgström, s. 166 
34

 Tillsynsrapport Länsstyrelsen, s. 5-6 
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8. Tillsynsmyndighet 
 

8.1 Varför ett behov av tillsyn? 

Staten ansvarar för att säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter som Riksdag, 

Regering och myndigheter beslutat om följs. 

December 2004 tillsattes en utredning att se över organisationen av den statliga tillsynen inom 

socialtjänstens område. Under flera år hade olika utredningar och tillsyner visat på problem 

med bristande enhetlighet, varierande bedömningar och brist på – till och med avsaknad av - 

tillsyn på vissa områden inom socialtjänsten. Utredningen föreslog i sitt slutbetänkande att 

ansvaret som granskande myndighet skulle överflyttas från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen 

och sammanföras med Socialstyrelsens tillsynsmyndigheter för hälso- och sjukvård. I nästa 

steg skulle tillsynsverksamheten brytas ut från Socialstyrelsens verksamhet och bli 

fristående.
35

  

Sedan 1 juni 2013 kontrolleras socialtjänsten av Inspektionen för vård och omsorg, nedan 

förkortad IVO. Bestämmelsen återfinns i 13 kap. 1 § SoL. IVO:s huvudsakliga uppgift är 

inriktad på frågor gällande laglighet och rättssäkerhet. Tillsynen är en del av skyddsnätet för 

den enskilde och ska fånga upp fel och brister. I tillsynsuppdraget ingår det att regelbundet 

återföra resultat och iakttagelser från myndighetens tillsyn. Det ska underlätta för de som vill 

framföra klagomål och andra brister som rör socialtjänstens verksamhet.
36

 En undersökning 

kan omfatta själva handläggningen, beslutet och verkställigheten. IVO:s arbete är av stort 

värde för att kunna förbättra kvalitén på verksamheten. Att handläggarna sedan får ta del av 

resultatet bidrar till att man i mindre utsträckning upprepar samma misstag.
37

 

I 13 kap. 3 § SoL stadgas IVO:s uppgifter:   

13 kap. 3 § SoL 

Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn 

1. lämna råd och ge vägledning, 

2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, 

3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och 

4. informera och ge råd till allmänheten. 

Av 13 kap. 8 § SoL framgår det att om IVO finner missförhållanden som har betydelse för 

enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till får inspektionen förelägga 

verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Föreläggandet ska först tillgripas om åtgärder 

inte vidtas frivilligt av den som bedriver verksamheten. Ett beslut om förläggande kan även 

förenas med vite.
38
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 Prop. 2012/13:20, s. 82 
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Den som är missnöjd med handläggningen av ett ärende kan även vända sig till 

Justitieombudsmannen (JO) med en anmälan. JO kan inte ändra eller upphäva ett beslut men 

kan däremot kritisera. Ett kritiserat beslut kan leda till att beslutsfattaren ändrar beslutet. JO 

kan även väcka åtal mot den tjänsteman som fattat beslut i ärendet. JO-avgöranden är inte 

prejudicerande men fungerar som vägledning för myndigheter, framför allt där rättsläget är 

oklart. JO utövar också tillsyn över socialtjänsten och kan på eget initiativ granska ärenden 

och göra inspektioner av verksamheten.
39

 

 

8.2 Resultat av tillsyn 

8.2.1 Tillsynsrapport IVO
40

 

IVO genomförde under 2013-2015 tillsyn av myndighetsutövningen i 31 kommuner. I 

rapporten avsåg man med myndighetsutövning socialtjänstens hantering av information, 

ansökan, utredning, beslut samt uppföljning av beslut. En av frågorna som aktualiserades i 

samband med tillsynen var rättssäkerheten i kommunernas myndighetsutövning. Noterbart vid 

tillsynen var att de flesta kommunerna saknade en särskild metod för att beskriva den 

enskildes behov eller önskemål. Det var dock flera som var på väg att föra in 

utredningsmallen ÄBIC, äldres behov i centrum.  

I dag ingår ÄBIC i IBIC, individens behov i centrum. Det är ett behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt för de som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller 

funktionsnedsättning utifrån SoL och LSS (lag om stöd till vissa funktionshindrade, 

1993:387). Genom att arbeta utifrån denna mall stärks individens delaktighet och underlättar 

samarbetet. De utredningar som görs och genomförandet av insatserna ska bli mer likvärdiga 

och rättssäkra.
41

 

Lagstiftningen säger att individens behov ska stå i centrum men resultatet av rapporten visar 

att många kommuner har infört begränsande kommunala riktlinjer som går emot lagstiftarens 

intentioner.  Någon kommun hade även valt att hänvisa till serviceinsatser i stället för att 

inleda utredning och göra en bedömning av den enskildes behov. Det framkommer att 

kommunerna ansett sig tvungna att finna lösningar för att kunna bemöta förändrade krav och 

en förändrad ekonomisk verklighet. Från tillsynsrapporten framgår följande: 

I en situation där verksamheten styrs av en statligt styrd rättighetslagstiftning kan 

riktlinjer vara ett sätt för kommunen att återta sin funktion som arena för prioriteringar 

mellan individers olika behov och önskemål. Ett sätt att helt enkelt ta kontrollen över sina 

egna kostnader. Det medför emellertid en hantering som inte sällan går emot de 

grundläggande ambitionerna med nuvarande lagstiftning. Det innebär även en 

maktförskjutning till det offentliga på bekostnad av den enskildes rättigheter.
42

 

I tillsynen framkommer det att handläggarna är måna om att försöka ta reda på vilka behov 

den enskilde har men genom de kommunala riktlinjerna begränsas i viss mån information om 

                                                           
39

 Bergstrand, s. 11  
40

 8.2.1, se Tillsynsrapport IVO 
41

 http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic 
42

 Tillsynsrapport IVO, s. 6 



 

21 
 

rätten till insatser. Handläggarna menar även att äldre ofta har svårt att ta till sig för mycket 

information.
43

 

 

8.2.2 Tillsynsrapport Länsstyrelsen
44

 

2006 gjorde Länsstyrelsen en tillsyn där liknande brister uppdagades. Även här framkom det 

att ansökan ofta styrs av utbudet - kommunens riktlinjer. Riktlinjerna lämnades ofta ut som 

information till den enskilde i samband med ansökan. Vid de tillfällen som ansökan gick 

utöver riktlinjerna förhandlades det så att de ansökta insatserna överensstämde med de 

kommunala riktlinjerna, det dokumenterades i regel inte.  

Åtta av tio äldre uppgav att beslutet om den hjälp som de blivit beviljad motsvarade deras 

behov och önskemål. Majoriteten av dem som inte ansåg detta hade inte heller fått något 

avslag (en del hade inte heller framfört sitt behov till sin handläggare). Några av de äldre som 

intervjuades uppgav att de inte fått någon information om hur man överklagar. Eftersom 

många önskemål om insatser inte dokumenterats som en ansökan meddelades heller inga 

avslag. Detta kan förklara varför så få beslut innehöll delavslag med hänvisning till att 

behovet kunde tillgodoses på annat sätt  

Flertalet av de intervjuade handläggarna ansåg att riktlinjerna påverkade dem i 

handläggningen men att det ändå fanns utrymme för individuella bedömningar. Några ansåg 

sig begränsade vilket hindrade den individuella prövningen. Mer än hälften av handläggarna 

var dock tveksamma till om de kommunala riktlinjerna var i överensstämmelse med 

intentionerna i Socialtjänstlagen. 

Sammantaget visar majoriteten av de äldre att de är tillfreds med de insatser de har samtidigt 

som många handläggare framhåller att de gör en individuell behovsbedömning. Enligt 

Länsstyrelsen bör frågan om rättssäkerhet diskuteras vidare. 

 

8.2.3 Studie Socialstyrelsen
45

 

Under 2006 utgav Socialstyrelsen en studie. Här framkommer det att professionell 

handläggning och en korrekt dokumentation är två viktiga förutsättningar för att den enskilde 

ska tillförsäkras rättssäkerhet i mötet med socialtjänsten. Av Socialstyrelsens rapport framgår 

det vid granskningen av äldreomsorgen att man funnit brister vid handläggning och 

dokumentation: 

Tyngdpunkten har kommit att hamna på administrativ skicklighet. Arbetet utförs i 

gränslandet mellan privatliv och offentlig verksamhet. Handläggaren befinner sig i ett 

slags korstryck där de utsätts för förväntningar och påtryckningar från olika håll. Arbetet 

har en inbyggd konflikt när handläggaren med knappa resurser ska fullfölja ledningens 

mål och tillgodose de äldres behov. Dilemman uppstår ofta då det inte alltid går att förena 

hänsyn till den rättsliga regleringen och den egna organisationens regler. Uppföljningar är 
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ett eftersatt område. Komplexiteten i handläggarens arbete anses ha ökat i takt med 

välfärdsstatens förändringar.
46

 

Det som framkommer av Socialstyrelsens studie är att biståndet anpassas till de faktiska 

insatser eller det utbud av tjänster som finns att tillgå i stället för att göra en individuell 

behovsbedömning. Kartläggningen av behovet börjar i lösningen, det vill säga i insatsen. 

Konflikt uppstår när handläggaren med svag resurs ska tillgodose den äldres behov och 

samtidigt fullfölja lednings mål. Det är en balansgång att följa gällande rätt och även beakta 

den egna organisationens riktlinjer, moraluppfattningar i samhället och rådande normer. Att 

förena dessa är inte alltid enkelt vilket medför svårigheter i beslutsfattandet. 
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9. Kommunala riktlinjer vs gällande rätt 

 

9.1 Kommunala riktlinjer 

Kommunerna har ofta ett eget dokument som beskriver hur handläggaren ska tolka de olika 

stödinsatserna. Det är detta dokument som kallas för kommunala riktlinjer. Riktlinjerna ska 

utgå från aktuell lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, rättspraxis samt lokala politiska mål. 

Riktlinjerna bör revideras ofta. Detta är med anledning att ny praxis kan ha tillkommit eller att 

den allmänna synen på vad som är skälig levnadsnivå skiftar med tiden. Genom att det är 

kommunpolitikerna som styr hur riktlinjerna utformas kan det variera hur det ser ut i olika 

kommuner. Riktlinjer kan i viss utsträckning öka enskildas rättssäkerhet eftersom de ökar 

förutsättningarna för att likartade behov bedöms på ett likartat sätt. Det är då av stor vikt att 

den kommun som har riktlinjer ser till att dessa utformas på ett sätt som gör att en enskilde 

inte riskerar att nekas en insats på grund av att den går utöver normen. Vid granskning av 

Danderyds, Göteborgs och Vingåkers riktlinjer står det klart och tydligt att riktlinjerna endast 

ska fungera som vägledning för handläggaren. En individuell bedömning ska företas i varje 

enskilt fall.
47

 

 

9.2 Förenligt med gällande lagstiftning? 

Det finns inte några bestämmelser om att kommuner måste ha interna riktlinjer. I en del 

kommuner fungerar riktlinjerna endast som vägledning. Dessa beskriver då syftet med 

insatserna och redogör för domar som berör myndighetsutövning. På ett sådant sätt bedömer 

IVO att en rättssäker handläggning kan genomföras som är förenlig med gällande lagstiftning. 

Men i de fall som riktlinjerna påverkar beslutsfattandet i den grad att den enskildes behov inte 

prövas, då finns det uppenbara konflikter med både lagens syfte och utformning. IVO har 

konstaterat att så varit fallet i flera kommuner. Vid tidigare tillsyner har man sett att 

handläggare i praktiken ofta fått ett indirekt ansvar för ekonomin och riskerar att förlora sin 

beslutsdelegation om de inte arbetar mot de riktlinjer som nämnden beslutat om. Flera 

kommuners beskrivningar om hur de tillämpar riktlinjerna vittnar om ett synsätt där de 

erbjuder ett visst antal insatser i stället för att se till den enskildes behov. Det har visat sig att 

många äldre inte är medvetna om att de kan ansöka om insatser som går utanför riktlinjerna, 

utan anpassar sin ansökan efter de som redan finns. Detta förfarande medför en risk att den 

enskilde eventuellt inte får andra behov prövade. Om inget beslut fattas kan inte den enskilde 

få saken prövad av domstol. På detta vis sätts rättssäkerheten ur spel.
48
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9.3 Är kommunernas myndighetsutövning rättssäker? 

9.3.1 Ivo konstaterar 

Det som framkommer av IVO:s tillsynsrapport är att det råder skillnader i hur 

myndighetsutövningen utövas i kommunerna. Tillämpandet av begränsade kommunala 

riktlinjer och prioritering av resurser utgör ett hot mot rättssäkerheten. Även andra faktorer 

har upptäckts som påverkar rättssäkerheten negativt: 

- Brist på handläggningsstöd. 

- Hög arbetsbelastning för handläggarna. 

- Bristande möjlighet till delaktighet för den enskilde. 

- Långa handläggningstider. 

Av det som framkommit bedömer IVO att enskilda inte uppenbart far illa, trots att 

rättssäkerheten inte alltid kan säkerställas. De flesta som har/haft insatser uppger att de är 

nöjda med socialtjänsten. Det som blir tydligt genom rapporten är de enskildas 

beroendeställning. Personer med funktionsnedsättning, äldre personer eller andra som har 

behov av stöd och hjälp har ofta svårare att göra sin röst hörd.
49

 

 

9.3.2 Linköpingsmodellen
50

 

Kammarrätten har slagit fast att kommuner inte får frångå kraven på att utreda, bedöma och 

fatta biståndsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen har inte beviljat prövningstillstånd i fallet 

nedan och domen har vunnit laga kraft. 

Bakgrunden till målet var att Socialstyrelsen i december 2011 genomförde en tillsyn med ca 

70 brukare på åtta olika servicehus i Linköping. Av tillsynen framgick att brukarna inte ansåg 

att deras delaktighet och självbestämmande togs till vara samt att deras behov av sociala 

aktiviteter inte blev tillgodosedda. Med anledning av resultatet påbörjade Socialstyrelsen en 

tillsyn av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen i kommunen. Vid tillsynen framkom att 

kommunen bland annat fattar biståndsbeslut genom serviceavtal. Vid serviceavtal tecknas 

avtal mellan utförare och brukare och översänds senare elektroniskt till biståndshandläggare 

som utifrån detta underlag fattar beslut. Av de serviceavtal som granskats är inget 

tidsbegränsat och det saknas notering om att uppföljning gjorts eller kommer att göras. De 

utredningar som gjorts av biståndshandläggare med serviceavtal som grund är kortfattade och 

standardiserade. 

Socialstyrelsen beslutade maj 2012 att ställa krav på åtgärder. I september 2013 begärde IVO 

att kommunen skulle inge kompletterande yttrande för att klargöra följande frågor: 

Har handläggningen gällande insatser inom äldreomsorgen förändrats eller kvarstår 

förfarandet att biståndsbeslut grundar sig på utförarens utredning och bedömning av behoven? 

Har socialnämndens arbete med uppföljning av beslutade insatser inom äldreomsorgen 

förändrats så att alla beslut följs upp? 
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Kommunen ingav kompletterande yttrande oktober 2013 där det uppgavs att för personer över 

75 år tillämpas en handläggning som grundar sig på brukarens önskemål om vilka 

hjälpinsatser och vilket stöd som brukaren själv finner är nödvändiga i sin vardag. Brukaren 

gör tillsammans med utföraren en skattning av ADL (aktiviteter i dagliga livet). Det är denna 

enkla ADL-skattning som kan inhämtas som en del i utredningen. Det är brukarens ord och 

inte utförarens bedömning som ligger till grund för utredningen. Om brukaren inte är 

beroende av en ADL-skattning sker alltid en traditionell biståndsbedömning såsom för 

personer under 75 år. 

IVO beslutade december 2013 att med stöd av 13 kap. 8 § SoL förelägga Linköpings kommun 

med vite att senast mars 2014 säkerställa att det är socialnämnden som utreder behovet av 

insatser inom hemtjänsten och även fattar beslut. Uppföljning ska ske i alla ärenden där 

socialnämnden har beviljat insatser. 

De brister som IVO konstaterat vid granskningen utgör allvarliga missförhållanden. Det 

medför att enskilda personer inte får sina individuella behov utredda och bedömda i enlighet 

med lagstiftningen. De enskilda garanteras därmed inte de insatser de har rätt till. De 

garanteras inte heller den möjlighet att överklaga beslut som kan gå dem emot.  Kommunen 

har även underlåtit att följa upp beslut varvid man inte kunnat bedöma om de insatser som 

beviljats tillgodosett den enskildes behov.  

I detta mål var Kammarrätten förhållandevis överens med Förvaltningsrättens bedömning. 

Man ansåg att kommunen överlämnat myndighetsansvaret till privat utförare och ett sådant 

förfarande saknar stöd i lag. Att biståndshandläggare sedan har ett avstämningssamtal med 

den enskilde ändrar inte denna bedömning. Kommunens hantering är inte förenlig med 

gällande lagstiftning. Vad gäller uppföljning av ärenden instämmer Kammarrätten i 

Förvaltningsrättens bedömning att kommunen brister i uppföljning. 

Kammarrätten ansåg mot bakgrund av det anförda att IVO har haft grund för sitt beslut att 

förelägga Linköpings kommun att avhjälpa nämnda missförhållanden samt haft fog för sitt 

beslut att förena föreläggandet med vite. 

 

9.3.3 Angående förenklad handläggning 

I ett meddelandeblad till kommunerna från Socialstyrelsen framkommer det att 

handläggningsreglerna ska se likadana ut för samtliga insatser som socialnämnden beviljar 

äldre personer med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Det ska inte göras någon skillnad om det rör sig 

om mer omfattande insatser som utgör personlig omsorg eller enklare hemtjänstinsatser såsom 

städ, tvätt eller apoteksärenden. Det innebär dock inte att alla utredningar måste eller ska 

genomföras på samma sätt. Om den enskilde endast ansöker om insatser av servicekaraktär 

finns det i huvudsak inte något behov av att göra en fullständig kartläggning av den enskildes 

sjukdomshistoria, sociala nätverk m.m.
51
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9.3.4 Undantag - lagen om vissa kommunala befogenheter 

Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ger kommunerna möjligheter att 

tillhandahålla servicetjänster utan behovsbedömning för kommunmedlemmar över 67 år. Det 

som avses är tjänster som syftar till att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa. Eftersom de 

tjänster som erbjuds inte utgör socialtjänst finns det inte något krav på handläggning och 

dokumentation. Dock kan inte en biståndsansökan avslås med hänvisning till att behoven kan 

tillgodoses genom denna lag.
52
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10. Avslag och överklagan 
 

10.1 Rättighet 

I propositionen till nya Socialtjänstlagen föreslogs att biståndsbestämmelsen skulle utformas 

som en rättighetsbestämmelse. De menade att rättssäkerheten för den enskilde behövde 

förstärkas. För att uppnå detta behövdes möjlighet för den enskilde att kunna överklaga 

biståndsbeslut genom förvaltningsbesvär. Det som särskilt talade för en förstärkt rättssäkerhet 

var att socialtjänsten vänder sig till människor som av olika skäl kan ha svårt att hävda sin 

rätt. En lag av enbart skyldighetskaraktär var således utesluten.
53

  

I dag överklagas biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL till förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 

§ SoL. Domstolen kan undanröja nämndens beslut och sätta ett nytt beslut i dess ställe. I de 

fall domstolen finner det svårt att ange på vilket sätt biståndet ska utformas kan ärendet 

återförvisas till socialnämnden för ny handläggning. Socialnämnden är i hög grad bunden av 

domstolens ställningstagande och skälen för återförvisning.
 54

 

  
10.2 Överklagan 

10.2.1 Hur man går till väga 

Om ett beslut går den enskilde helt eller delvis emot kan beslutet överklagas till 

Förvaltningsrätten. Den skriftliga överklagandehänvisningen ska skickas till socialnämnden 

inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av beslutet. Hur man går tillväga 

framgår av 23 § FL. Det ska vara skriftligt och i skrivelsen ska man ange vad som överklagas 

samt den ändring som begärs. Hos socialnämnden prövas det om överklagan har kommit in i 

rätt tid och om överklagan innehåller uppgifter av sådant slag att en omprövning enligt 27 § 

FL ska företas. Om den enskilde önskar hjälp med att överklaga ska socialnämnden bistå med 

detta. Det framgår av den serviceskyldighet nämnderna har enligt 4 § FL.  

Om domstolen bifaller överklagandet kan beslutet verkställas omedelbart eller först när 

domen vunnit laga kraft. Om socialnämnden anser att domen är felaktig i något avseende kan 

det överklagas till Kammarrätten.
55

 För att ha rätt att få sitt ärende prövat av Kammarrätten 

eller Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. I huvudsak företas prövning 

om:
56

 

 Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att det prövas av högre instans 

 Finns skäl att ändra förvaltningsrättens dom 

 Det föreligger synnerliga skäl att pröva överklagandet
57
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10.2.2 Domstolstrots/ Lagtrots 

Den 1 juli 2002 infördes en bestämmelse i 16 kap. SoL om domstolstrots. Vad som menas 

med domstolstrots är när kommunen inte inom skälig tid verkställer en dom. Om en kommun 

inte verkställer domen åläggs de enligt 16 kap. 6a § SoL att betala en särskild avgift. Det har 

även tillkommit en bestämmelse om lagtrots som aktualiseras i de fall kommunen inte inom 

skälig tid verkställer sitt eget beslut.
58 

 

10.3 Gynnande beslut 

Huvudregeln är att gynnande förvaltningsbeslut inte kan ändras eller återkallas så det blir till 

nackdel för den enskilde. Den enskilde ska kunna förlita sig på att beslutet inte ändras. Varför 

man valt att lagstadga denna rättighet är med hänsyn till den enskildes trygghet och dennes 

behov av kontinuitet. Det framkommer dock av 27 § FL att ändring av ett beslut kan ske men 

möjligheten är restriktiv. Endast i nedanstående fall har det ansetts möjligt:
59

  

 Om det är påkallat av tvingande säkerhetsskäl. Exempel på detta kan vara vid 

brandfara eller fara för någons hälsa 

 Om den enskilde lämnat vilseledande uppgifter som ligger till grund för beslutet 

 Om det finns ett återkallelseförbehåll i beslutsmeddelandet, dvs. det framgår att 

beslutet upphör att gälla ett visst datum 

 Om det är ett fortlöpande beslut men den enskildes förutsättningar har förändrats 

 

I rättsfall RÅ 2000 ref 16 prövade Regeringsrätten frågan om en nämnd har rätt att ändra ett 

tidigare biståndsbeslut avseende hemtjänst till den enskildes nackdel. Att kommunen ville 

ändra beslutet var på grund av besparingsskäl. Följande bedömning gjordes av 

Regeringsrätten:  

 
Med hänsyn till den enskildes trygghet talar det emot att ett beslut om bistånd får 

omprövas till den enskildes nackdel annat än under de generella förutsättningar som anses 

gälla för omprövning av gynnande beslut. Det gäller främst beslut om bistånd som avser 

en bestämd period eller ett bestämt tillfälle. I de fall beslutet är fortlöpande utan någon 

tidsbegränsning kan det dock finnas skäl för omprövning, exempelvis om biståndsbehovet 

väsentligt förändras. I ett sådant fall kan det inte komma i fråga att ändringar av andra 

förhållanden än sådana som kunnat beaktas vid det ursprungliga ställningstagandet. 

Kommunens ekonomiska förhållanden kan inte tillmätas betydelse för bedömningen av 

skälig levnadsnivå och därför har inte förutsättningar för omprövning förelegat. 

 

10.4 De äldre och besvärsrätten 

Socialstyrelsen genomförde under 2002 en studie som publicerades i rapporten ”De äldre och 

besvärsrätten”. Resultatet visade att andelen avslagsbeslut var mycket litet i förhållande till 

det stora antalet beslut som fattats (3 % av 360 000). Den större delen avslag avsåg särskilt 
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boende. Av samtliga avslagsbeslut överklagas ungefär 10 %. De överklagade besluten kom 

från 100 av landets 289 kommuner. Länsrätterna biföll 23 % av de beslut som överklagades. 

Socialstyrelsen poängterade därmed vikten av länsrättsprövningen med anledning av den höga 

ändringsfrekvensen. 

Man såg också att de äldre sällan använt sig av ett formellt ombud vid överklagandet, men 

9/10 hade fått hjälp av barn, svärdöttrar eller svärsöner. De anhöriga visade sig vara 

välutbildade och flertalet av de äldre som överklagat var lågutbildade.
60
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11. Statistik 
 

11.1 Bodens kommun 

Många beslut fattas varje år med stöd av 4 kap. 1 § SoL och under perioden 2015-02-23 till 

och med 2016-10-10 har 12 beslut om hemtjänst i Bodens kommun överklagats till 

Förvaltningsdomstol och Kammarrätt.
61
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12. Analys & slutsats 

Lagstiftarens intention med Socialtjänstlagen framgår av den målsättning och den värdegrund 

som ska genomsyra socialtjänstens arbete. Den ska verka som ett skydd för den enskilde som 

behöver samhällets hjälp och stöd. Det verkar ha blivit en slags balansgång att följa gällande 

rätt och samtidigt beakta kommunens riktlinjer och rådande normer. Att förena dessa medför 

svårigheter i beslutsfattandet. Handläggarna får ett indirekt ansvar genom delegationen för 

verksamhetens ekonomi. 

Att den enskilde har rätt att överklaga, den statliga tillsynen och de handläggningsregler som 

finns i förvaltningslagen kan i vissa fall kompensera de brister som ramlagstekniken innebär. 

Dessa tre ”instrument” ska medföra rättssäkerhet. Men vad händer i de fall som det inte 

kompenseras och den enskilde i stället hamnar i kläm? Det har konstaterats att de kommunala 

riktlinjerna i många fall begränsar den enskilde att söka andra insatser än de som redan är 

”vedertagna”. Att detta är ett problem har blivit uppmärksammat vid flera tillsyner. I denna 

rapport har jag endast valt att skildra förfarandet mellan tre olika tillsyner/studier varav den 

äldsta genomfördes 2006. Vad har då hänt från då fram till i dag, tio år senare? Som det 

framgår av IVO:s rapport är det fortfarande kommunernas riktlinjer som till stor del serveras. 

Är det då verkligen en rättssäker konstruktion när vi fortfarande inte kan säkerställa den 

enskildes rättssäkerhet? Det diskuterades redan i remissinstansen att biståndsparagrafen syntes 

alldeles för vag och otydlig. Det vi förstår är att om alla tänkbara situationer i dag skulle 

fastställas i lagstiftningen skulle den med jämna mellanrum vara i behov av reformering för 

att hinna med förändringarna i samhället. Tack vare att paragrafen ser ut som den gör har den 

heller inte behövt genomgå några större förändringar. Vad vi också förstår är att en mer 

detaljstyrd reglering utgör ett hinder mot de individuella behovsbedömningarna. 

Äldre som ansöker om bistånd befinner sig ofta i en situation där de är beroende av stöd, ofta 

tacksamma för den hjälp som erbjuds. Rapporterna avslöjar att de flesta är nöjda med de 

insatser de blivit beviljade men hur är det med dem som önskar mer men inte har kraft nog att 

överklaga ett avslag. Handläggaren hjälper förstås till om den enskilde önskar hjälp att 

överklaga, men hur många orkar utnyttja den möjligheten? Som det framgår av studien ”De 

äldre och besvärsrätten” är det anhöriga som nio fall av tio hjälper den äldre att överklaga. Det 

är visserligen siffror från 2002 men kan det någonstans ge en indikation på att det finns ett 

mörkertal av dem som önskat mer men saknar kraft (och anhöriga) att överklaga? Är ett 

sådant förfarande rättssäkert? Syftet med statistiken från Bodens kommun var att även 

redovisa för hur många beslut som beviljats samt lett till avslag under samma tidsperiod. 

Siffrorna skulle belysa hur det i dagsläget ser ut. Dock framkommer det att endast tolv beslut 

har överklagats och det kan endast spekuleras om det är riktlinjer, nedsatt ork eller att alla 

faktiskt är rörande överens.   

Vad som utgör skälig levnadsnivå för mig innebär inte att det är det för dig. Vad vi vet med 

säkerhet är det som bestämts genom praxis och det som framkommer genom förarbetet. 

Bedömningen måste göras utifrån den tid och under vilka förhållanden den hjälpbehövande 

lever i. När den enskilde blir ”övertalad” att anpassa sin ansökan till de riktlinjer som 

kommunerna fastställt hindras vi att skapa ny praxis. Det finns alltid en möjlighet till att nya 

behov identifieras när Högsta förvaltningsdomstolen eller Kammarrätten medger 

prövningstillstånd. Men för att detta ska vara möjligt krävs då också att den enskilde får ett 

avslag eller i vart fall ett delavslag.  
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När möjligheten till domstolsprövning undanröjs avstannar också utvecklingen av vad som 

utgör skälig levnadsnivå. Det verkar således vara så att de kommunala riktlinjerna i många 

fall sätter rättssäkerheten ur spel och Socialtjänstlagens skyddsnät har sina brister. 
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