
Nya bestämmelser som påverkar oss



Lagrådsremiss för en första proposition sker under 2022

Förebyggande perspektiv

Lättillgänglig

Kvalitet inom socialtjänsten

Kunskapsbaserad socialtjänst

Insatser kan ske utan föregående individuell behovsbedömning. 

Föreslås att träda i kraft 2023

Ny Socialtjänstlag



Nya SoL (ur SOU 2020:47)

Utredningens förslag: 

Socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig. 

❑ Göra de enkelt för människor att få information om

verksamheten, inkl. egna rättigheter samt att ta och ha kontakt 
verksamheten.

❑Miljöernas utformning (inbjudande), e-tjänster, 
webbinformation, socialkontorens geografiska placering, 
öppettider.



forts. Nya SoL (ur SOU 2020:47) 

Utredningens förslag: Socialtjänsten ska ha ett förebyggande 
perspektiv.

❑ Långsiktiga och samordnade åtgärder på olika nivåer.

❑ Långsiktig planering av åtgärder på grupp- och individnivå.

❑ Samordning med andra aktörer.

❑ Mål: förebyggande - genomsyra socialtjänsten på samtliga nivåer: 
samhälls-, grupp- och individnivå. 

Stärka socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.

Stärka kommunens ansvar för planering av insatser. 

Betona tidiga och förebyggande insatser. 



forts. Nya SoL (ur SOU 2020:47) 

Utredningens förslag: Krav på god kvalitet inom socialtjänsten

Kvalitetsarbete förutsätter systematisk uppföljning

Följa upp – utveckla - säkra



forts. Nya SoL (ur SOU 2020:47) 

Utredningens förslag: Kunskapsbaserad socialtjänst

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Bästa tillgängliga kunskap



forts. Nya SoL (ur SOU 2020:47) 

Utredningens förslag: Insatser ska kunna ges utan föregående 
individuell behovsprövning 

Flexibelt regelverk anpassat utifrån lokala förutsättningar och 
behov

Utgå från den enskildes motivation

Enkelt och effektivt



LSS Personlig assistans

Lagförslag föreslås träda i kraft 1/1 2023 (SOU 2021:37)

➢ Rätten till assistans stärks vid behov av tillsyn genom 
ytterligare ett grundläggande behov, samt ny formulering av det 
tidigare femte grundläggande behovet

➢ Föräldraavdrag införs vid bedömning av personlig assistans 
för barn, istället för föräldraansvar 
➢ Det så kallade föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen 

av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs ett schabloniserat 
föräldraavdrag. Det innebär att fler barn kommer att kunna beviljas personlig 
assistans och att barn som idag har personlig assistans kommer att kunna beviljas 
fler timmar.



LSS Personlig assistans

• Egenvårdsbegreppet  vid personlig assistans får en ny innebörd

• Behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kunna beviljas 
inom personlig assistans.

• En förutsättning är att det ska finnas överenskommelse mellan 
sjukvårdshuvudmannen och den enskildes anordnare av personlig assistans om 
utförandet av de sjukvårdande insatserna.

• Förväntas leda till att fler ska få rätt till kommunal personlig assistans.

• Föreslås gälla från 1 januari 2023



LSS Personlig assistans

• Utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans

• En utredning ska lämna förslag på hur ett statligt huvudmannaskap för all 
personlig assistans ska utformas som alternativ till det nuvarande 
huvudmannaskapet som är delat mellan kommunerna och staten. 

• Utredningen ska presenteras den 1 mars 2023.


