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Vård och omsorgs verksamheter styrs av bland annat följande lagar 
och förordningar:
• Förvaltningslag (2017:900) 
• Förvaltningsprocesslag (1971:291)
• Föräldrabalken
• Kommunallag (2017:725)
• Offentlighet- och sekretessförordning (2009:400)
• Socialtjänstförordningen (2001:937)
• Socialtjänstlag (2001:453)
• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
• Lag (1988:870)om vård av missbrukare i vissa fall 
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
• Patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Lag (2008:962) om valfrihetssystem
• Tryckfrihetsförordningen
• Socialstyrelsens författningssamling
• Förvaltningsprocesslag 
• Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:S dataskyddsförordning
• Dataskyddsförordningen 

• Dödsboanmälan enligt ärvdabalken

• Socialförsäkringsbalken



Socialtjänstlagen (2001:453)

• Målinriktad ramlag där kommunerna ges frihet att utforma 
verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov

• Målen ger uttryck för principen om människors lika värde och lika rätt 
till social trygghet, vård och omsorg

Verksamheten:

• Ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet

• Ska frigöra och utveckla den enskildas och gruppers egna resurser

• Ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och 
integritet 



Vägledande begrepp och principer för 
individuellt inriktade insatser enligt SoL

• Helhetssyn, frivillighet och självbestämmande- Helhetssynen innebär att en 

enskilds eller en grupps sociala situation ska ses i förhållande till hela den sociala miljön. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 

• Normalisering – människor ska inte känna sig stämplade eller utpekade

• Kontinuitet – Insatserna ska så långt det är möjligt genomföras av samma personal

• Flexibilitet – inga standardlösningar, insatserna ska anpassas till den enskildes 

förutsättningar och behov. Det innebär att socialtjänsten behöver förfoga över ett brett 
register av insatser att erbjuda.

• Närhet – insatser i hemmet går före vård utanför hemmet och vården ska anordnas 

så nära hemmet som möjligt



Nya socialtjänstlagen –
Framtidens socialtjänst

• Nationell översyn av socialtjänstlagen pågår

• Kommunerna kommer att få ta ett större aktivt och 
samverkande ansvar för att samordna det förebyggande 
arbetet

• Nya socialtjänstlagen – ska främja långsiktigt strukturellt 
förebyggande arbete och bidra till hållbarhet samt minska 
antalet individuella insatser

• Det förebyggande arbetet kommer att regleras i lag 
eftersom de samhällsekonomiska vinsterna är stora om 
stöd ges i ett tidigt skede



Hälso- och sjukvårdslagen

• Lagstyrt: Nämnden är vårdgivare och övergripande 
ansvarig. Verksamhetschefen ansvarig för verksamheten 

• Ansvar veckans alla dagar, dygnet runt, året runt

• Ansvar: Boenden, korttidsvård, LSS, Äldre, Socialpsykiatri, 
all hemsjukvård över 18 år, dagverksamheter och dagliga 
verksamheter

• Inte läkarinsatser

• Sjuksköterskeinsatser och rehabinsatser

• Kommunal hälso- och sjukvård är Sveriges största sjukhus



Vård och omsorgs verksamhetsområden, 
vad är inte lagstyrt?

• Verksamheter inom Vård och omsorg är i huvudsak 
lagstyrda

• Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god 
inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd 
verksamhet

• Myndighetsbeslut fattas utifrån gällande författningar och 
nämndens riktlinjer. Verkställighet av fattade myndighets-
beslut blir då lagstyrt. Exempel: dagverksamhet



Individ & familjeomsorg IFO 

• Förebyggande ungdom – två tjänster som utöver det förebyggande 
arbetet bedriver behandlande insatser med inriktning ungdomar med 
beroendeproblematik Budget: 1 082 880:-

• Skolteamet – två tjänster, delas med skolan inklusive finansiering 
Budget: 622 654:-

• Boendesamordning – en övergripande tjänst inom VoO som utöver det 
vräkningsförebyggande arbetet ansvara för uppföljning av beviljade 
insatser som t ex sociala bostadskontrakt Budget: 538 000:-

• Ekonomiskt stöd till Kvinnojouren Budget: 290 000:-

• Ekonomiskt stöd till Ungdomsmottagningen Budget: 650 000:-



Konsekvenser (IFO)

• Upphörande av förebyggande verksamheter innebär att motsvarande tjänster behöver 
köpas in externt vilket är ett mer kostsamt alternativ samt att det innebär en begränsad 
insyn och möjlighet att påverka kvalitet och innehåll

• Förskola och skola som är viktiga arenor för att tidigt nå barn och unga i sociala svårigheter 
kommer inte att möjliggöras   

• Förebyggande insatser uteblir vilket leder till en ökning av utredningar och insatser inom 
både Vuxen och Barn- och ungdomsenheterna

• Vissa målgrupper kommer inte att kunna erbjudas hjälp och stöd
• En väg in gällande bostadsförsörjningen förloras
• Vräkningsförebyggande arbetet med barnfamiljer, par och enskilda kommer att utebli
• Hemlösheten kommer att öka – leder till omfattande sociala merkostnader
• Externa placeringar både inom Barn-och ungdom och Vuxenenheten kommer att öka 
• Kvinnojourens verksamhet kommer med stor sannolikhet att läggas ner vilket innebär att de 

kvinnor som inte söker kontakt vid socialtjänsten inte kommer att ha någon att vända sig till i 
kommunen

• Ungdomsmottagningens verksamhet som i ett samverkansavtal bedrivs av Regionen som 
huvudman kommer inte att fortgå 



Dagverksamhet äldre

• Mötesplatsen Jakobsberg: Myndighetsbeslut och utan beslut

• Solvändan Johannesbergsgatan: Myndighetsbeslut för personer med demenssjukdom

• Björkgården: Integrerat i verksamheten utan beslut

SoL 7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på 
ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Konsekvens: 

• Ökad personalkostnad för hemtjänsten då de enskilda då får beslut om hemtjänst för 
skälig levnadsnivå 

• Ökad isolering för dessa människor vilket kan leda till ökad psykisk ohälsa 

• Den del som utförs utan myndighetsbeslut på Mötesplatsen ger inte minskade                
kostnader då antalet medarbetare och hyra för lokalen skulle vara den samma



Områden funktionsnedsättning

Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet LSS
• Daglig verksamhet har i dag en ersättning till alla som deltar i daglig verksamhet, kallad 

habiliteringsersättning. Det är en ersättning som varje kommun själva beslutar om den skall utgå eller 
ej samt hur stor ersättningen skall vara dvs ersättningen är inte tvingande enligt lag. 

• Syftet med ersättningen är att stimulera deltagare att delta i sysselsättningen som bl a ett led att 
främja delaktighet i samhället. 

• Samtliga kommuner i Västmanland betalar ut habiliteringsersättning. Ersättningen är undantagen från 
skatteplikt och räknas inte som inkomst.

• Budget: 570 900:-

• Konsekvenser vid indragning av habiliteringsersättningen
• Deltagare avstår att delta i daglig verksamhet och därmed behöver söka andra vägar för att uppnå 

delaktighet i samhället . Till stöd för att söka andra vägar att uppnå delaktighet i samhället skulle då 
kunna ske med stöd från personal där personen bor eller andra insatser som t ex ledsagare vilket 
också genererar kostnader. 

• Deltagaren i daglig verksamhet mister en ersättning motsvarande ca 800 kr (heltid) i månaden 


