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Remissvar – Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag,  
(SOU 2020:47) 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om 
oss på rtp.se.  
 
Socialtjänstlagen, SoL och framför allt insatserna hemtjänst och boendestöd, är en viktig lag 
för att individen ska kunna leva sitt liv fullt ut och delta i samhället, även med en 
funktionsnedsättning. Personskadeförbundet RTPs utgångspunkt är perspektivet på hur det är 
att mitt i livet drabbas av en skada som medför en funktionsnedsättning.  
 
Övergripande  
Personskadeförbundet RTP ser positivt på utredningens målsättning att socialtjänsten ska bli 
mer kunskapsbaserad samt att jämställdhet föreslås att tas in som en viktig del i en framtida 
Hållbar socialtjänst. Vi uppskattar också att utredningen trycker på god kvalitet, 
lättillgänglighet, förebyggande arbete samt att verksamheten ska bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  
 
I utredningen föreslås att SoL åter ska bli en ramlag. Vi ser vissa fördelar med att lagen på så 
sätt blir övergripande och flexibel. Vad vi saknar är ett rättighetsperspektiv. Med en ramlag 
befarar vi att det blir otydligt för medborgarna vad de har rätt till och vad de kan förvänta sig 
av Socialtjänsten. Om det inte finns tydliga regler om vilka rättigheter man har så blir det 
också svårt för enskilda personer att överklaga ett beslut.  
 
Vidare har vi noterat att Funktionsrättskonventionen som Sverige ställt sig bakom och som 
innebär att Sverige förbundit sig att leva upp till konventionens innehåll om rätten att fungera 
i samhällets alla delar på lika villkor, inte har beaktats i utredningen. Personskadeförbundet 
RTP anser att funktionshinderfrågorna överlag är försummade. Många personer med 
funktionsnedsättningar i yrkesverksam ålder får inte insatser enligt LSS utan hänvisas i stället 
till insatser enligt SoL, där det vanligaste stödet är boendestöd och hemtjänst. Här anser vi att 
det saknas ett tydligt resonemang.  
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Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Vi har också ställt oss bakom målen i Agenda 2030. Trots detta ser vi en utveckling där 
klyftorna ökar och rättigheterna försvagas för personer med funktionsnedsättning. Detta 
framgår inte minst av funktionshinderrörelsens rapport om hur Sverige lever upp till FN-
konventionen. Det handlar bland annat om att det finns luckor i befintlig lagstiftning på det 
socialpolitiska området, därför är det av yttersta vikt att dessa mål och riktlinjer beaktas i 
utredningen. 
  
 
Synpunkter från Personskadeförbundet RTP  
 
En mer enhetlig begreppsanvändning 
Personskadeförbundet RTP anser att insatser inom socialtjänsten generellt bör ges för att 
uppnå en god levnadsnivå för individen och inte bara en skälig levnadsnivå. Vi delar inte 
utredningens bedömning att begreppet skäliga levnadsförhållanden skulle vara ett mer 
ändamålsenligt begrepp än skälig levnadsnivå.  
 
Vi ser en stor risk med att överlåta åt kommunerna att på egen hand bedöma vilken nivå som 
är skälig. Vår farhåga är att detta resulterar i låga nivåer på både bistånd och insatser eftersom 
det är kommunerna själva som står för notan. Det kommer inte finnas två kommuner som 
tolkar detta lika och vi befarar därför att stödet blir väldigt godtyckligt och ojämlikt beroende 
på var i landet man bor. Vi anser att det är olyckligt att i en så viktig lag använda ett ord som 
skälig som kan tolkas på så många olika sätt. Personskadeförbundet RTP anser att 
lagstiftningen tydligt ska slår fast vad en kommun ska kunna erbjuda i form av insatser och 
kvaliteten på dessa. Vi anser att det finns en inkonsekvens i utredningen – man föreslår att 
verksamheten ska bli mer kunskapsstyrd – samtidigt föreslås det att det är lekmännen som ska 
fatta besluten! 
 
Betydelsen av ett gott bemötande 
Personskadeförbundet RTP ställer sig bakom förslaget om en ny bestämmelse om att enskilda 
ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov. Här vill vi dock 
poängtera vikten av ökad kunskap hos såväl tjänstemän som utförare om vad olika 
funktionsnedsättningar innebär vid såväl informationsinsatser, biståndsbedömning samt vid 
planering och genomförande av insatser. Vi vill vi återigen trycka på vikten av att personer 
med funktionsnedsättning lyfts som en egen grupp som socialtjänsten behöver ha specifik 
kunskap om.  
 
Insatser utan behovsprövning  
Personskadeförbundet RTP är i grunden positiva till förslaget om att införa möjligheten till 
insatser utan individuell behovsprövning. Vi tror att det kan vara en smidig lösning som ökar 
flexibiliteten. Vi anser dock att det är viktigt att i lagen säkerställa att inte detta stöd blir 
godtyckligt. Enligt utredningens förslag ska kommunerna få rätt, men ej skyldighet att ge 
bistånd utan behovsprövning. Vi ser här en risk med att det blir upp till varje kommun att 
erbjuda hjälp utan behovsprövning. Vi befarar att stödet från Socialtjänsten riskerar att bli 
godtyckligt och ojämlikt beroende på var i landet man bor.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Bestämmelserna om särskild avgift upphävs  
Personskadeförbundet RTP är tveksamma till hur bra förslaget om att avskaffa den särskilda 
avgiften för kommunerna när de inte verkställer sina beslut är. Särskilt som utredningen 
samtidigt föreslår att förlänga tiden för när kommunen behöver rapportera in ej verkställda 
beslut. Därför anser Personskadeförbundet RTP att nuvarande reglering bör kvarstå tills 
frågan utretts ytterligare.  
 
Utformning av insatser  
Här vill Personskadeförbundet RTP poängtera att det är viktigt att individerna som får insatser 
enligt SoL i hög utsträckning ska kunna bestämma exakt vad som behöver göras. Som till 
exempel att en solig dag kunna byta ut en beslutad insats om dammsugning en dag per vecka 
mot en promenad, just den dagen.  
 
Lagens indelning i olika grupper 
Utredningen vill tona ned betydelsen av att olika grupper nämns i lagen med hänvisning till 
karaktären av ramlag. Personskadeförbundet RTP anser dock att det är mycket viktigt att 
personer med funktionsnedsättning lyfts som en egen grupp. Detta för att synliggöra gruppens 
behov samt för att möjliggöra för socialtjänsten att kunna arbeta förebyggande och för att öka 
tillgängligheten. 
 
8 kap. Boende och vissa andra insatser  
Under 6 § Personer med funktionsnedsättning, föreslår utredningen följande formulering: 
Socialnämnden ska arbeta för att personer 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.  
 
Personskadeförbundet RTP anser att denna formulering bör ändras till det som står i LSS-
lagen 5 §. Socialnämnden ska arbeta för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring skall ha jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 

 
 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP  
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