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Sammanfattning 

 
Uppsatsen är en innehållsanalys av 16 kommuners riktlinjer för vård och äldreomsorg. Syftet är 
att undersöka hur kommunerna formulerar sina riktlinjer samt om dessa stämmer överens med 
Socialtjänstlagen. Vidare undersöker uppsatsen variationen dessa riktlinjer emellan och försöker 
ge förklaringar utifrån teorier om hur politiska organisationer styrs och hur man skapar legitimitet 
i myndighetsutövning. En ytterligare förklaringsmodell erbjuds i form av ett förändrat 
ledarskapsideal inom byråkratiska organisationer. Inriktningen på uppsatsen är att undersöka vad 
riktlinjerna i sig anger och sedan sätta detta i en kontext med tidigare forskning och teori. 
Uppsatsen visar att det finns en viss variation i riktlinjerna, men att ambitionen inte är högre än 
att man ska följa lagen. Slutsatserna är att Socialtjänstens verksamhet för vård och äldreomsorg 
inte är direkt styrd genom riktlinjer, men att den sannolikt påverkas av många faktorer där ibland 
riktlinjer. En annan del av slutsatserna är att många intressenter har möjlighet att utöva en stort 
inflytande, men att arbetsbelastning och bemanning gör att styrningen och påverkan inte sker 
systematiskt. 

 

Nyckelord: Riktlinjer, innehållsanalys, äldreomsorg 
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1. Inledning 

Äldreomsorgen har varit föremål för samhälls- och socialpolitisk debatt under lång tid. Under 
senare tid har den intensifierats ytterligare och rapporter om vanvård i medierna avlöser varandra. 
Många debatter och intervjuer i ämnet innefattar ansvarig minister som ställs till svars för 
exemplen på bristande omvårdnad. Påtagligt stor andel av debattinlägg och intervjuer förs på ett 
sätt som antyder att det är staten som väljer nivå på äldreomsorgen. Det kommunala självstyret 
och ansvaret i frågan lyser ofta med sin frånvaro. Vanligaste ämnet är vanvård på vårdboende och 
i hemtjänsten, men ett par inslag av biståndsbedömning har faktiskt letat sig in i debatten, givetvis 
som enskilda fall, som berör ärenden där mycket gamla människor nekats vårdboenden.  

Inför valåret 2014 gjorde Sveriges Television genom Sifo en undersökning om äldreomsorg och 
att åldras. Resultatet visade att var 50:e person kände sig trygg med att åldras.  Samtidigt visar 
andra undersökningar att mer än ca 80% av de äldre tycker att hemtjänsten fungerar bra. 
Samtidigt är äldre och pensionärer en ganska stor och potentiellt inflytelserik grupp i samhället. 
Vilket kan vara en orsak till att frågan är så uppmärksammad i media, men det är inte detsamma 
som att äldreomsorgen är bristfällig i det svenska systemet. Allmänt så används begreppen och 
anvarsfördelningen väldigt diffust, genom att ansvarig minister ställs till svars för ett 
genomförande som vilar på kommunerna. Tydligt är att debatterna inte berör problemställningen 
med att Socialtjänstlagen är en ramlag, kommunalt självstyre, individuell bedömning. Antingen 
ser man ett systemfel med lagstiftningen som den ser ut idag eller så målar våra medier inte upp 
en generell bild som stämmer med verkligheten. Kontinuerligt sedan en tid tillbaka är det den 
praktiska myndighetsutövningen som är utsatt för skarp kritik, från både medborgare och 
intresseorganisationer. Om sjuttiotalets nyckelord var centralstyrning och enhetliga administrativa 
lösningar så är dagens ledord decentralisering och valfrihet. Att handläggarna var en hårt 
kritiserad grupp redan tidigare står klart, vad som däremot förändrats är att politikerna släppt 
ifrån sig målstyrningen av innehållet i verksamheten. 

Uppsatsens berättigande är som en del i ett större forskningsområde. Hemtjänsten är 
leverantören av tjänsterna, men innan det bestäms vilka hemtjänstinsatser som ska beviljas ska 
handläggaren bedöma vilket behov som föreligger. Vilka faktorer påverkar handläggaren i hans 
eller hennes bedömning? Uppsatsen är fokuserad på kommunernas riktlinjer och dessas 
formuleringar samt vilka utfästelser som finns. Fokus ligger alltså på fasen innan eventuell 
vanvård eller liknande skett, och när lagstiftningen ska tillämpas. 

Uppsatsen är disponerad så att kapitel 2 ger en kort bakgrund till äldreomsorgens historik och 
bakgrunden till den hemtjänstideologi som ligger till grund för dagens system. I kapitel 3 studerar 
vi tidigare litteratur i ämnet. Här behandlas andra uppsatser som studerat kommuners riktlinjer 
samt Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas tillsyner av kommunerna och deras riktlinjer. Kapitel 4 
beskriver den teoretiska ansats som uppsatsen använder för att söka svar och förklaringar. 
Metodik och tillvägagångssätt i arbetet med urvalet riktlinjer finns beskrivet i kapitel 5. Resultaten 
från undersökningen presenteras i kapitel 6 och i kapitel 7 sker avslutningsvis en diskussion och 
analys i syfte att förklara fynden. 

 

1.1 Bakgrund 

Socialpolitiken har en dubbelhet i sig.  På samma gång som den ska höja den sociala välfärden så 
tenderar den att utöva social kontroll av människorna (Meeuwisse & Swärd, 2002). Vilken roll 
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socialpolitiken har i samhället är inte självklart, eftersom det finns olika ideologiska uppfattningar 
om detta (Blomberg & Petersson, 2000). Anna Meeuwisse & Hans Swärd (2000) lyfter fram tre 
idériktningar i socialpolitiken i sin bok om socialt arbete. Författarna presenterar den 
konservativa synen där man lägger stort ansvar på närmaste nätverket och frivilliga organisationer 
för den enskildes välfärd. Den liberala inriktningen handlar om att individen ska själv lösa sina 
problem och undvika att bli beroende av staten medan den demokratiska synen där förlitar sig 
individen på lagar och räknar med stöd av staten (Meeuwisse & Swärd, 2000). Sett utifrån 
socialtjänstlagens breda tolkning och biståndsbedömningens striktare prövning, kan individen 
rättigheter minskas och större ansvar ställs på ens nätverk, familj och frivilliga organisationer 
(Blomberg & Petersson, 2000).  

Lagstiftning används i en välfärdsstat för att påverka och förändra samhället och den enskilde 
medborgares situation (Meeuwisse & Swärd, 2000). Socialtjänstlagen är en ramlag som ger 
kommunerna en stor frihet att kunna göra individuella prövningar av en persons behov av hjälp 
(Bergmark, 1998). 

Enligt 4 kap. 1 § i socialtjänstlagen lyder biståndsparagrafen som följande; 

’’ 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 enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.’’ 

Det är individens behov som är avgörande för rätten till bistånd. Det finns inte någon 
begränsning i lagen, om vad som avses med behov. Det finns inte heller någon praxis som skulle 
kunna fungera som en vägledning för handläggarna när de skall bedöma behov enligt 
Socialtjänstlagen (Bergmark, 1998).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kommuner formulerar innehållet i sina riktlinjer för 
biståndsbedömning och hur man följer eller möjligtvis avviker från Socialtjänstlagen. Syftet är 
också att jämföra variationen mellan olika kommuners utformning av riktlinjer. 

 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen undersöker om det i urvalet finns en likformighet kring en lägstanivå i sättet man 
formulerar riktlinjer för biståndsbedömning eller om dokumenten används för att sätta 
ambitionsnivå utöver kraven i Socialtjänstlagen. Med andra ord vill kommunen uppnå en lägsta 
nivå genom att följa lagen eller formulerar man egna mål och ambitioner? Går det att säga vad 
rätt nivå är? Utgångspunkten i bedömningen av vad som är rätt nivå undersöks utifrån begreppen 
”behov” och ”behovsbedömning”. 

Sekundära frågor som undersöks är om riktlinjerna indikerar att äldre i första hand ska få vård i 
hemmet, snarare än på en vårdinstitution samt även huruvida riktlinjerna berör kostnader för de 
insatser som beviljas. 
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En hypotes som undersöks är om riktlinjerna är ett medel för politiken eller för 
chefstjänstemännen eller båda att utöva inflytande. 

 

1.4 Begreppsanvändning 

I samband med att frågor om äldreomsorg diskuteras i media görs ofta en förenkling av 
begreppen genom att man indirekt likställer äldreboende, serviceboende och särskilt boende. I 
kontrast till detta rör sig forskarvärlden och myndighetsutövningen med fler och mer precisa 
begrepp. Denna uppsats har ambitionen att vara läsbar för alla, vilket föranleder en kortare 
beskrivning av vanliga begrepp som används i denna. 

Äldreomsorg är den del av socialtjänsten som bland annat erbjuder hjälp till äldre människor såsom 
hemtjänst (SOU 2003:91). Det finns flera beteckningar på dem som handlägger ärenden inom 
äldreomsorgen. I uppsatsen använder jag mig av biståndshandläggare, handläggare och 
hemtjänstassistent. 

Hemtjänst har en stor betydelse för den äldres möjlighet att bo kvar i ordinärt boende (Evertsson 
& Johansson, 2007). Hemtjänst kan handla om service- eller omvårdnadsinsatser. Service kan 
innebära allt ifrån handling, städning, tvätt till att leverera matlådor. Medan omvårdnad 
karaktäriserar mera en personlig nära hjälp med att sköta personlig hygien till hjälp vid 
matsituation och olika former av stöd för att öka en persons trygghet i hemmet och bryta 
isolering (Bergstrand, 2010). 

Socialpolitik är uppsättning av lagar, regler och överenskommelser som finns mellan enskilda, 
grupper och samhället. Det sätt som ett samhälle har för att lösa människors behov i olika skeden 
i livet. Det handlar om hur man fördelar resurser för att erbjuda alla medborgare drägliga 
levnadsvillkor. Socialpolitiken kallas även för välfärdspolitik (SOU 2003:91, Blomberg & 
Petersson 2000). 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna stor frihet att anpassa insatserna efter den 
enskildes behov och förutsättningar (Hollander, 2000). Socialtjänst är den verksamhet som bedrivs 
med stöd av socialtjänstlagen och som bland annat omfattar äldreomsorg (SOU 2003:91). 

Klient är ett begrepp som från början härstammade från latinska ordet clients som betyder 
skyddsling (Gren, 1996). Klient definieras som ett samlingsbegrepp av människor som är i behov 
av hjälp och som kommer i kontakt med en hjälpapparat. Att bli beroende av en professionell 
hjälpare.  Att man inte längre är expert på sitt liv utan blir föremål för andras bedömningar och 
beslut (Skau, 2007).  

 

1.5 Avgränsning 

Med riktlinjer avses de riktlinjer som omfattar verksamheten vård och äldreomsorg. Den första 
avgränsningen är att undersökningen är begränsad till ett urval av svenska kommuner och 
därigenom avgränsas jämförelsen till svensk lagstiftning. Vidare är det lagstiftning som är gränsen 
för studien även om Socialstyrelsens rekommendationer berörs, men detta genom den tillsyn man 
utövar.   
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Arbetets avgränsning är att det är riktlinjernas innehåll som granskas. Övriga data som är 
tillgängligt, så som ekonomiska data för dessa kommuner tjänar endast som diskussionsunderlag 
och förslag på möjlig förklaring till riktlinjernas formulering. 

En annan avgränsning är att uppsatsen granskar främst kvantifierbara delar av riktlinjerna vilket i 
praktiken innebär att den i första hand riktar in sig på hemtjänstinsatser. I tillägg studeras även 
om riktlinjerna innehåller ambitions- och målformuleringar. 

 

1.6 Författarens relation till ämnet 

Som yrkesverksam handläggare har författaren praktisk erfarenhet från två organisationer 
avseende tillämpning av både kommunala riktlinjer och Socialtjänstlagen. Den egna 
utgångspunkten har varit att alltid utgå från individens behov och att kunna stödja sig i första 
hand på lagstiftning. Riktlinjerna har varit underordnad då mitt praktiska perspektiv utgått från 
att om ärendet prövas rättsligt måste det bedömningarna bottna i Socialtjänstlagen snarare än 
riktlinjerna. Däremot är jag medveten om att det ändå uppstår en intern praxis när det gäller 
omfattning av hemtjänst som beviljas och vilken typ av åtgärder. Under arbetets gång har jag 
blivit mer insatt i att organisationen påverkas av riktlinjerna och att det är ett verktyg för politiker 
och nämnd att påverka daglig verksamhet, men att man inte nyttjar den möjligheten systematiskt 
inflytande utan snarare riktar fokus på enskilda fall. 

Praktiskt finns det ibland omfattande diskussion om själva riktlinjen och hur man som 
handläggare ska tolka delar i den, på samma sätt som man ska applicera lagen på ett enskilt 
ärende. Min egen insikt i hur kommuner genom riktlinjer som skapar normer som stämmer 
överens eller kanske strider mot lagen, har ökat. Så även förståelsen för hur politikens inflytande 
kan se ut, utöver de enskilda fall där man blandar sig i. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Äldreomsorgens historik 

Äldreomsorgen är en integrerad del i den svenska välfärdsstaten. Även om anhöriga gör viktiga 
insatser så är äldreomsorgen ytterst en kommunal angelägenhet (Johansson, 2002, 2007). Kring 
förra sekelskiftet var det vanligt att äldre fick hjälp av sina barn. De äldre som var fattiga och 
hade ingen som kunde ta hand om de sökte hjälp hos den kommunala fattigvården (Edebalk & 
Lindgren 1996, Nordström 2000). De attityder som fanns i samhället om de äldre börjades ses av 
frivilliga organisationen som Centralförbundet för socialt arbete och Svenska 
fattigvårdsförbundet, som ett kränkande och oacceptabelt sätt att behandla äldre personer på 
(Johansson, 2007, 2002). Detta kom så småningom att ändra synsättet i samhället och fattigdom 
som en gång betraktades som varje enskild persons ensak, började ses i ett större perspektiv och 
som ett socialt problem som samhället skulle ansvara för. Det som även menades var att det 
krävdes speciella åtgärder för att ändra inställningen i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2000). Att 
synen på de äldres situation behövde en förändring ansåg även författaren Ivar Lo-Johansson 
som tog avstånd från dåvarande vårdideologi som under mitten av 1900-talet gick ut på att äldre 
och handikappade skulle bo på institutioner. Mot bakgrund av alla protester utvecklades en ny 
ideologi som bar namnet hemmaboendeideologin (Johansson, 2002).  Synsättet gick ut på att de 
gamla som var i behov av hjälp skulle bo hemma med hjälp av hemtjänst så länge som möjligt 
(Edebalk & Lindgren, 1996) medan de personer som hade en långvarig sjukdom skulle tillhöra 
sjukvården (Johansson, 2002). Utbildning började ses som en viktig aspekt i omhändertagande av 
människor och de första kunskapskraven på personal formulerades och hade drag av 
myndighetsutövning och fostran (Johansson, 2002). Kommunerna fick skyldighet under 1970- 
och 1980-talet att genomföra uppsökande verksamhet och på så sätt nå till de personer som var i 
behov av service eller vård. Äldreomsorg var under denna tid resursstarkast sett i relation till 
antalet äldre i befolkningen (Edebalk & Lindgren, 1996). 

 

2.2 Hemtjänstens utveckling och ändrade innehåll 

Med hemmaboendeideologin och utifrån ett välfärdspolitiskt perspektiv menade politiker och 
myndigheter att äldre mådde bäst av att bo hemma. Man var övertygad om att det var i 
hemmiljön dem äldre hade kontroll över sin situation. Ett avståndstagande till institutionsvård 
blev tydligt (Evertsson & Johansson, 2007). Hemtjänsten blev på så sätt en del i den allmänna 
välfärdspolitiken (Eliasson & Szebehely, 1998). Den gamla skulle själv styra över vad den tid som 
vårdbiträdet hade att röra sig med skulle nyttjas till. Mötet mellan den äldre och vårdbiträdet var 
till en början fritt från en byråkratisk och hierarkisk styrning. Det var en dialog på mottagarens 
villkor och på en mer vänskaplig nivå. Hur äldreomsorgen var organiserad kom dock att få en ny 
vändning under 1970-talet. Äldreomsorgen expanderade och arbetsledningen roll kom att bli en 
viktig aspekt inom hemtjänsten. Den äldres förutsättningar till att påverka den hjälp de fick blev 
mindre och vårdbiträdet fick en hemtjänstassistent som styrde vad arbetet hos den äldre skulle gå 
ut på. Hemtjänst gick över från att ha varit tidstyrd till att bli uppgiftsstyrd och som innebar 
mindre frihet för den äldre att kunna påverka vårdbiträdets arbete och hjälpens innehåll. 
Äldreomsorgen ändrade form och fick en hierarkisk organisation som handlade om en 
professionalisering och en mer distans till mottagaren (Johansson, 2002). Regelverk utvecklades 
och hemtjänst började mer och mer handla om att aktivera den äldre och erbjuda hjälp till 
självhjälp. Äldreomsorgen skulle effektiviseras och få lägre kostnader och många kommuner 
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införde en beställar- och utförarmodell som gick ut på att skilja handläggningen från utförandet 
av hemtjänst (Johansson, 2002). 

 

2.3 Den svenska välfärden och dess påverkan på äldreomsorg 

Inriktningen i dagens moderna välfärdsstat är att medborgarna inte ska lida vid sjukdom, detta 
sker genom att det ekonomiska systemet samverkar med socialarbete. Den kommunala 
socialtjänsten är tänkt ska fungera som ett skyddsnät genom att fånga upp personer som är behov 
av hjälp och som behöver garanteras en skälig levnadsnivå (Meeuwisse & Swärd, 2000). Hur varje 
människas välfärd utvecklas är starkt beroende av ett lands ekonomi. Hur arbetslösheten ser ut, 
hur förändringar av befolknings strukturen utvecklas likaså invandringen och boendemönster. 
Alltsammans påverkar och speglar den sociala politiken och människors levnadsförhållanden 
(SOU 2000:3). 

Sverige kom att drabbas av en ekonomisk kris under 1990-talet med hög arbetslöshet och som 
resulterade i ett stort underskott i landet (SOU 2000:3). Mot bakgrund av Sveriges ekonomiska 
situation och med fokus på den offentliga äldreomsorgen så har det skett en markant förändring i 
verksamheten (SOU, 2000:3). Antalet äldre personer har ökat i befolkningen, däremot är det inte 
fler som har hemhjälp eller bor på ett annat boende. Socialtjänstens statistik för år 2010 visar att i 
gruppen av personer som är 65 år och äldre, var 14 % beviljade hemtjänst. Av dessa bodde 5 % 
permanent i särskilda boendeformer. Andra jämförelser som har gjorts över tid är antalet 
personer som har hemtjänst och som är 80 år och äldre. Jämförelsen visar på en minskning av 
hemhjälpsärende från 36 % år 1980 till 20 % år 2005. Att äldre skulle ha blivit friskare finns ingen 
forskning som stödjer detta, däremot kan det konstateras att det är fler som vårdar sina anhöriga i 
mer omfattad utsträckning än de som nyttjar den offentliga sektorns omsorg (Sand 2007, 
Szebehely 1998, Johansson 2001). En annan bidragande faktor till att det är färre som har 
hemhjälp beskrivs vara kommunernas striktare behovsbedömningar som mer och mer har 
koncentrerats till personer med omfattande omvårdnads- och medicinska behov. Andra faktorer 
som tas upp i rapporten är kommunernas omsorgsavgifter som har höjts och som har resulterat i 
att fler har avstått från att söka hjälp då de inte anser sig ha ekonomisk förutsättning för det. 
Utifrån hemtjänstens situation så innebär minskade antal hemhjälpsärenden en minskad intäkt för 
organisationen eftersom de personer som har en god ekonomi och som skulle kunna bidra med 
intäkter till kommunen väljer istället att köpa sina tjänster på den privata marknaden då det är 
mer lönsamt för dem än att anlita kommunen (SOU 2000:3). 

Att kostnaderna för äldreomsorgen har ökat och sprängt budgetramarna indikerar enligt Eliasson 
& Szebehely(1998) att hur socialtjänsten prövar och bedömer ansökningar om hjälp mer strikt 
nuförtiden. Kommunernas ansvar att ge hjälp ”om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt” 
prövas idag mycket mer noggrant (ibid). Kommunerna granskar både den enskildes ekonomi och 
hur nära ens anhöriga bor (Eliasson & Szebehely, 1998). De mönster som har kunnat konstateras 
av SOU rapporten (2000:3), Välfärd vid vägskäl, är att både barn och de allra äldsta har blivit fler 
i Sverige, samtidigt som arbetslösheten har varit hög och flyktinginvandringen tidvis stor, vilket 
har varit problematisk ur socialpolitisk synvinkel. Individens välfärd kan konstateras ha haft en 
negativ utveckling på grund av de nedskärningar som har gjorts i välfärdspolitiska system (SOU 
2000:3). 
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3. Tidigare forskning och litteratur 

Detta kapitel är uppdelat i två huvudsakliga delar. Den första delen kartlägger vilka uppsatser som 
skrivits inom ämnet riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen, men även närliggande 
dokumentation om vad som styr beslutsfattandet. Den andra delen handlar om vad 
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna funnit i sin tillsyn.  

Inom kommunernas äldre- och omsorgsverksamhet finns en stor mängd av forskning och 
litteratur. Även uppföljning och statistik får betraktas som god på området. Däremot finns det 
ganska lite forskning som behandlar riktlinjer och hur dessa tillämpas och följs upp. Vanligast är 
kartläggningar som syftar till att ta reda på faktorer som påverkar behovsbedömning vid 
handläggning (Lindelöf och Rönnbäck, 2004) och där riktlinjer kan vara en faktor (Nordström, 
1998, genom Lindelöf och Rönnbäck). Det finns en hel del litteratur och kommentarer om 
Socialtjänstlagen. Det är kommunerna som svarar för tillämpningen av lagen och till sin hjälp har 
man skapat riktlinjer. Däremot har Socialstyrelsen ett tillsynsansvar, vilket innebär att man ska 
granska kommunerna så att de följer lagen. Myndigheterna kan också utfärda rekommendationer 
av olika slag. Den tredje källan är således tillsynsutövningen, som har ett direkt fokus på 
riktlinjernas innehåll. Uppdraget har fram till 2010 legat på länsstyrelserna. Båda myndigheterna 
har publicerat, för uppsatsen, relevant material. 

 

3.1 Uppsatser och avhandlingar 

Inom det specifikt valda uppsatsämnet är litteraturen rätt begränsad. En faktor kan vara att 
riktlinjer är föränderliga och uppdateras och justeras när lagstiftning och praxis förändras, men 
också potentiellt när kommunens förutsättningar ändras. Det betyder att en bok som studerar 
ämnet riskerar då att källmaterialet är inaktuellt. En annan är att det dominerande perspektivet är 
att studera handläggarnas handlande och låta riktlinjerna vara en del av förklaringen, ett så kallat 
nedifrån perspektiv, som uppsatsen berör i kapitel 4. Däremot finns det kvalitativa uppsatser och 
avhandlingar inom ämnet och inom närliggande områden som uppsatsen berör. Denna uppsats 
fokuserar på riktlinjer inom specifikt vård och äldreomsorg. Andra uppsatser har fokuserat bland 
annat på enskilda begrepp i riktlinjer samt LSS. Dessa är relevanta som jämförelse eftersom de 
avser ett lagkrav som kommunen skapar riktlinjer kring för att uppfylla dessa praktiskt.  

 

3.1.1 Handläggning och beslutsfattande 

Rönnbäck och Lindelöfs avhandling (2004) summerar tre tidigare studier av 
handläggningsprocessen och beslutsfattande. Deras utgångspunkt är blanda annat att 

”Byråkratin består självfallet inte bara av formaliserade handläggningsregler, utan är 
även bärare av andra mer lokalt förankrade administrativa rutiner och riktlinjer.”  

Indirekt visar man genom sina undersökningar att avslagen är till antalet väldigt få utifrån den 
sökandes begäran. En bidragande orsak till detta kan vara att ansökningar om t.ex. storstädning 
och fönsterputs inte tas upp i dokumentationen även om den är ansökt med stöd av 
Socialtjänstlagen. I 78% av fallen avslogs ansökan utan biståndsprövning. Författarnas samlade 
intryck är att en begäran måste passa in i det lokala tjänsteutbudet för att bli betraktad som en 
ansökan. Samma avhandling har även studerat vilka typer av hjälpinsatser som beviljats och med 



  

  12 
 

vilken frekvens i ett antal fiktiva fall. Där konstateras att skillnaderna är relativt små, vilket kan ses 
i ljuset av att det borde vara en individuell bedömning som sker. Författarna har, baserat på sina 
observationer och slutsatser, åskådliggjort hur handläggningsprocessen praktiskt går till i figuren 
ned: 

 

 
Figur 1 ”Det faktiska handlandet/handlingsmönstret”, Källa: Att fördela bistånd, Lindelöf & Rönnbäck, 
2004. 

Avhandlingen talar här om ”Handläggningsprocessens två ansikten” som består i att processen 
har två moment, där det ena är informellt och utan möjlighet till insyn och kontroll och det andra 
är formellt och som då utgör dokumentation för att uppfylla lagkrav och formella rutiner.  

Bakgrunden till orsaken, anser författarna, ligger i Socialtjänstlagens utformning, med 
målinriktning och att individens unika situation är utgångspunkt, i viss mån står i kontrast till 
formell rättssäkerhet där alla fall behandlas lika. Vad som uppstått är att ”olika fall behandlas 
lika”, en starkt bidragande orsak till detta är den så kallade insatskatalogen som gett upphov till 
utbudstyrda behovsbedömningar. Risken med detta är att man går mot något som uppfattas som 
en administrativ rutin snarare än en professionell bedömning av individens behov.  

 

3.1.2 Självbestämmande och inflytande 

Både i lagar och forskning föreskrivs ökat inflytande för hjälptagaren. Problemen med politiskt 
formulerade ambitioner som ska omsättas i praktiska hjälpinsatser behandlas i Inflytandets 
paradoxer (Wikström, 2005). Avhandlingen utgår från en undersökning av hjälptagare som 
beviljats stödinsatser som pågår. Här visas på att det inflytandet som lagstiftaren talar om är något 
som hjälptagarna tycker är positivt då man vill vidmakthålla viss grad av självbestämmande och 
flexibilitet, främst gäller det hjälp med små saker i vardagen. Fokus ligger på hjälptagare och 
hemtjänst i denna avhandling. Dessa två har att förhålla sig till det biståndsbeslut om hjälpinsatser 
som beviljats. Denna kompletterar Rönnbäck och Lindelöfs avhandling väl. Avhandlingen syftar 
till att belysa vilka hinder som finns avseende hjälptagarens inflytande och självbestämmande. 
Bland dessa anges att hemtjänsten arbetar med alltför snäva tidsramar. Författaren betonar även 
att riktlinjerna begränsar vad man kan få hjälp med. 

”Det var vanligare att hjälptagaren visste vad man inte kunde få hjälp med, än att 
de egna behoven och önskemålen var utgångspunkt. ” 
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Indirekt pekar författaren på liknande problem som Rönnbäck och Lindelöfs, det vill säga att det 
är endast de delar som finns med i beslutet som går att överklaga. I vissa beslut specificerades inte 
omfattning och beviljad tid. 

 

3.1.3 Riktlinjer 

I ämnet hur riktlinjer påverkar biståndshandläggaren i beslut har Krigsman (2007) i sin uppsats 
genomfört en enkät bland 50 handläggare. Rönnbäck och Lindelöfs konstaterar att det finns 
informella och formella riktlinjer som påverkar biståndshandläggaren. I uppsatsen anger 
respondenterna att det finns formella riktlinjer i 76% av svaren och informella i 52% av fallen. 
Generaliserat så har de formella och informella riktlinjerna olika inriktning. Med informella 
riktlinjer avses interna direktiv som inte är nedtecknade i officiella riktlinjer. De formella 
riktlinjerna stipulerar vanligtvis vilka insatser som finns tillgängliga, medan de informella 
vanligtvis innehöll riktlinjer för tider. Författaren drar också slutsatsen att det är vanligare med 
riktlinjer för beslut med anknytning till SoL. Studien visar också att 88% av svaren angav att man 
tar beslut utanför riktlinjerna, men att det sker väldigt sällan. Författaren erbjuder ett resonemang 
kring detta att ett sådant beslut blir tidskrävande och följaktligen kan bli kostsamt. I övriga 
uppsatser finns det ett uttryck för att man låter riktlinjer gå före individens behov. Detta finns 
formulerat i en fråga. Ca en tredjedel av respondenterna angav att man låter riktlinjer gå före 
behov, men att det inte sker så ofta. 

Jacobsson och Johanssons (2010) uppsats har formulerat frågor inom samma ämne, i detta fall 
avgränsat till en enskild kommun. De intervjuade biståndshandläggarna menar att det är främst 
Socialtjänstlagen som styr vilka insatser som ska beviljas och att riktlinjerna kommer därefter, 
man anger vidare att riktlinjerna tjänar som en slags miniminivå. Samtidigt anger man också att 
riktlinjerna är en teoretisk mall, men att verkligheten ser annorlunda ut och att det blir svårt att 
applicera mallen på verkligheten. Där sker istället en diskussion inom gruppen om hur man 
hanterar dessa ärenden i syfte att uppnå likvärdiga bedömningar. Uppsatsen beskriver att 
riktlinjerna inte fungerar som ett praktiskt stöd. I bland annat tolkningen av skälig levnadsnivå 
anses det svårt att omvandla detta i praktiken enligt kommunens riktlinjer. Författaren föreslår 
som lösning att se till rättspraxis i större utsträckning. En slutsats som uppsatsen kommer fram 
till är att det är problematiskt med riktlinjer som ger för stort handlingsutrymme, 
biståndshandläggarna i studien blir då rädda för att göra felbedömningar och fatta felaktiga beslut. 
Uppsatsen tjänar till att beskriva svårigheterna skilja mellan äldres behov, lagar och kommunala 
riktlinjer. 

Asp (2010), som studerar begreppet ”livsföring i övrigt”, ger en inblick i utformning av 
kommunala riktlinjer. Dels ställs frågan hur riktlinjerna utformats och dels om de bidrar till en 
rättsäker och enhetlig bedömning. I uppsatsen förs ett resonemang om att Socialtjänstlagen är en 
ramlag som lämnar över tolkningen och tillämpning till kommunen som därigenom får anta 
lokala riktlinjer efter egna förutsättningar. Genom att bedömning sker individuellt kan inte 
förutsebarhet uppnås och därmed inte rättssäkerhet. Författaren anser att riktlinjer inte bidrar till 
att skapa en enhetlighet inom landet då det inom Stockholmskommunerna i sig finns variation 
gällande begreppet ”livsföring i övrigt”. Författarens slutsatser är att riktlinjerna inte alltid är 
förenliga med Socialtjänstlagen, men att flertalet inte är direkt i strid med lagstiftningen. En 
iakttagelse som görs är att när det saknas detaljer i förarbetena, myndighetsrekommendationer 
eller rättspraxis är kommunerna i det närmast konsekventa att anta restriktioner och därigenom 
skapa en kommunal variation. Denna restriktion menar författaren är en inskränkning på den 
enskildes rätt till bistånd. Vidare framför uppsatsen att riktlinjerna i detta ämne begränsar 
handläggarnas handlingsutrymme genom att man på detta område inte tillåter avsteg. 
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3.2 Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och tillsynen 

Den litteratur som vi berört ovan har ett nedifrån perspektiv som ger en inblick i hur 
tillämpningen praktiskt går till och vilka brister man kan se utifrån studierna, riktlinjerna är en del 
av deras förklaringsmodell. Tillsynen av kommunernas tillämpning av lagstiftningen ger ett 
uppifrån perspektiv som ska undersöka om beslutsfattarens intentioner följs. Gemensamt med 
tidigare litteratur är att riktlinjerna även här är en del av förklaringen, men med skillnaden att man 
mer specifikt påpekar brister kopplade till lagstiftningens mål.  

Den sociala tillsynen överfördes 2010 från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Undersökningarna 
som legat till grund för den sociala tillsynen har karaktären av forskningsrapporter, man granskar 
bland annat riktlinjerna utifrån lagstiftningens intentioner och för fram resonemang om generella 
brister som ibland kan uppfattas som att tillsynsmyndigheten påtalar behov för lagstiftaren av att 
tydliggöra vissa begrepp. Detta förändras säkerligen när Socialstyrelsen nu har ett helhetsgrepp 
genom både rekommendationer och tillsyn. Denna tillsyn är lagstiftarens metod för uppföljning 
av hur kommuner löser den uppgift som staten delegerat. Tillämpning av ramlagen har inte 
skapat tillräcklig rättspraxis och för att lösa uppgiften har kommunerna skapat riktlinjer. Den 
sociala tillsynen bekräftar genom sin inriktning att riktlinjerna har stor inverkan på besluten och 
har en potentiell menlig inverkan på rättssäkerhet och ”individuellt behov”.  

Avsnittet är dispionerat så att de första två tillsynsrapporterna berör kopplingen mellan 
kommunernas riktlinjer och beslut, snarare även behovsbedömning. Den tredje granskningen är 
kopplat till en annan lagstiftning, men är tänkt att illustrera riktlinjers påverkan på beslut i relation 
till behovsbedömning. Den fjärde tillsynsrapporten är en sammanställning av tidigare 
observationer som gjorts på området, rapporten är bredare i sitt urval som en naturlig del av att 
den tillkommit genom en samverkansgrupp mellan Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. I 
jämförelse med de två första tillsynsrapporterna som har regional koppling har denna ett mer 
nationellt perspektiv. 

 

3.2.1 Rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser (Länsstyrelserna, 2007) 

Undersökningen, som är begränsad till totalt 16 kommuner, inom vardera av dessa har 10 
personer äldre än 65 år ingått, undersöker främst hur begreppet rättssäkerhet i sammanhaget 
uppfylls. Det flesta av undersökningens bedömningskriterier hör hemma i riktlinjerna, men kan 
återfinnas i andra styrdokument. Bedömningskriterierna utgår ifrån Socialtjänstlagen samt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - SOSFS 2006:5.  

Undersökningen tar vid i de slutsatser som forskning och statistik kommer fram till som innebär 
att ansökningarna omformuleras så att man ansöker om det som finns i kommunens 
serviceutbud. Utgångspunkten är att vid ansökningar om insatser som går utöver kommunens 
riktlinjer, sker en förhandling där sökanden i princip ”övertalas” att söka, av handläggaren, 
föreslagna insatser. Samtidigt är det endast ett fåtal pensionärer som blir upplysta om rätta att 
ansöka om i princip vad som helst oavsett de kommunala riktlinjerna. 

”Enligt majoriteten intervjuade handläggare förekommer det att när den enskilde 
vill ansöka om insatser utöver vad riktlinjerna anger nämner man vad dessa säger. I 
de flesta fall anpassar pensionären då sina önskemål så att de överensstämmer med 
riktlinjerna.” 
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De granskade riktlinjerna angav, i majoriteten av fallen, vilka tjänster som kommunen inte 
tillhandahöll t.ex. fönsterputsning och storstädning mm. Dock ska tilläggas att i några kommuner 
så är riktlinjerna angivna så att det finns visst utrymme för individuella bedömningar. Man 
konstaterar också att sociala, psykiska och särskilt existentiella behov sällan beskrivs i utredningar 
och frågar sig om dessa inte anses viktiga för en ”skälig levnadsnivå”.  

 

3.2.2 Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende (Länsstyrelserna, 2009) 

Denna granskning avsåg 10 kommuner i Västra Götalands och Stockholms län. Granskningen 
har visst fokus på genomförandet och därmed hemtjänstens roll, men behandlar även 
handläggningen av ärendet. Syftet med granskningen och kriterier är inte tydligt angivna. Liksom 
tidigare utredning så påpekar man att sociala, psykiska och särskilt existentiella behov inte 
behandlas i riktlinjerna utan dessa är fokuserade på service insatser. 

”Av besluten framgår att det inte finns några avslag och att besluten ofta 
överensstämmer med kommunens riktlinjer.” 

I sina slutsatser anger man att det finns en risk att riktlinjerna blir generella bedömningar, snarare 
än att det är behovet som styr. 

 

3.2.3 Riktlinjer – till hjälp eller stjälp (Länsstyrelserna, 2007) 

Denna undersökning granskar riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. Ur perspektivet att granska enbart riktlinjer ska man i 
detta fall skilja mellan begreppet ”goda levnadsvillkor” (LSS) och ”skälig levnadsnivå.  

Att denna undersökning ändå ingår beror på att den ger en inblick i kommuners sätt att förhålla 
sig till lagen och sättet man formulerar riktlinjer. 

Länsstyrelserna konstaterar att man blandar begreppen ”goda levnadsvillkor” med ”skäliga 
levnadsvillkor”. Riktlinjerna i sig innehåller svepande och vaga formuleringar som man menar 
inte ger handläggaren stöd och främjar rättssäker handläggning.  

”Lagstiftningen åsidosätts och regionala skillnader skapas. Om och i vilken 
utsträckning den enskilde får sina behov tillgodosedda avgörs av i vilken kommun 
han eller hon bor. Detta är helt oacceptabelt och drabbar personer som är 
beroende av och har rätt till samhällets stöd.” 

Kritiken är skarp mot riktlinjernas utformning, man menar på att dessa snarare försämrar för 
både för den som ska tillämpa dessa och för klienterna de berör.  

 

3.2.4 Social tillsyn – Länsstyrelsernas iakttagelser under 2008 och 2009 

Denna undersökning, som gjorts av Socialstyrelsen, är en sammanställning av de undersökningar 
som de 21 enskilda länsstyrelserna gjort under 2008 och 2009 samt enkätfrågor.  



  

  16 
 

”En del nämnder har antagit riktlinjer som inte följer lag och föreskrifter och 
därigenom begränsar enskildas rättigheter. Riktlinjerna påverkar även utrymmet för 
de individuella bedömningarna, vilket får till följd att enskilda inte alltid beviljas 
insatser som motsvarar deras behov.” 

Iakttagelserna visar att de lokala riktlinjerna och kommunens utbud av insatser är mer styrande än 
det individuella behovet. Vidare ser man över en 10 år period allt tydligare att riktlinjerna är 
politiskt antagna. Serviceinsatserna är trenden att riktlinjerna blivit alltmer restriktiva och 
innehåller fler undantag än tidigare. Granskningen beskriver också en trend mot s.k. rambeslut 
där en viss mängd timmar/insatser beviljas och där klienten får vara med och påverka innehållet 
och hur dessa disponeras. Detta fungerar endast teoretiskt, i praktiken är det anställda i 
verksamheten som bestämmer innehållet. Främsta invändningen mot rambesluten är att de till 
skillnad från detaljerade biståndsbeslut inte medger samma möjlighet att överklaga delar som 
klienten sökt men inte fått. Slutsaten är en negativ inverkan på rättssäkerheten. Vidare berör man 
också handläggarnas roll. Specifikt i Stockholm har handläggare endast rätt att fatta beslut enligt 
lokalt upprättade riktlinjer. Dessutom att handläggarna får skriva beslut som strider mot den egna 
bedömningen. En slutsats som dras är att i vissa kommuner har handläggarna enbart en 
administrativ roll som syftar till att uppfylla formalia, dock påpekar man även att det finns 
kommuner där handläggaren har en stark och tydlig roll som behovsbedömare och där adekvat 
tid ges för beslut och uppföljning. 

 

3.3 Slutsatser 

I både forskningsrapporter och i myndigheternas sociala tillsyn uttrycks en oro för att riktlinjerna 
styr för mycket genom att rättspraxis inom området inte är särskilt utvecklat. Däremot är det 
svårt att tydligt belägga att riktlinjerna helt skulle vara styrande vid beslut, det finns fortfarande 
mycket som pekar på att en individuell behovsbedömning görs.  

Utfallet av bedömningarna varierar när man undersökt fiktiva fall, men viss variation är rimlig då 
en mänsklig bedömning ligger till grund för beslutet. Undersökningarna visar dock att det finns 
skäl att tro att det finns en mall för t.ex. hur ofta man ska beviljas stöd med något. Uppsatserna 
berör dock inte att det skulle vara fel att ha en sådan mall utan påpekar att den rimmar väl med 
Socialtjänstlagens intention, däremot kan den lite paradoxalt ändå tillgodose behoven hos den 
hjälpsökande. 

Uppsatserna är rätt noggranna med att inte peka ut handläggarna som inkompetenta till att göra 
behovsbedömningar. Många slutsatser handlar om att ramlagar och behovsbedömning ger väldigt 
varierande beslut. 

Vad som inte berörs i stor utsträckning är att tjänstemännen har ett potentiellt väldigt stort 
inflytande över verksamheten. Socialtjänsten är ett område där staten har stiftat lagar och 
delegerat myndighetsutövningen till kommunens socialnämnd, nämnden i sin tur delegerar i 
princip alla beslut till handläggaren och ansvarig förvaltning. Av detta kan man säga att delegering 
således är ett nyckelord, men om verksamheten ska fungera enligt politikens intentioner måste 
man beröra hur den delegationen implementeras.    
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4. Teoretisk och juridisk ansats 

Den teoretiska och juridiska ansatsen för denna uppsats tar sin utgångspunkt i att verksamheten 
är lagstyrd och att lagstiftaren haft ett syfte. Ansvaret att verkställa ligger på kommuner, men man 
kan anlita olika utförare. Detta kapitel redogör för teoretiska modeller för att uppnå legitimitet i 
beslut som politiken delegerat till handläggaren (tjänstemannen), samt hur inflytandet teoretiskt 
ser ut vid det praktiska genomförandet. Det sista avsnittet lägger till en ytterligare komponent, 
vilket är mötet mellan det moderna ledarskapets ideal och klassisk demokrati och dess ordning 
för beslut. Teorin är att en stark chefstjänsteman har mycket stort inflytande när det gäller att 
forma innehåll och utförande.  

Skälet till att jag valt denna ansats är att många av besluten ifrågasätts av både brukare och 
anhöriga men framförallt media. I dessa fall kan man ifrågasätta beslutet i sig eller dess legitimitet, 
jag anser att dessa hänger samma och att styrningen bidrar till att legitimiteten blir otydlig. 
Ansatsen bidrar också till att placera in riktlinjerna i ett sammanhang och vilken möjlig inverkan 
dessa har verksamhetens styrning. Därtill undersöks vilka andra möjliga principer och faktorer 
som kan inverka på riktlinjerna som styrdokument för tillämpning av lagstiftningen. Även för att 
visa att den moderna Socialtjänstens verksamhet utifrån teori är rätt svårt att entydigt beskriva 
och kategorisera. 

  

4.1 Teoretisk ansats 

 

4.1.1 Legitim styrning och organisationsmodell 

För att medborgarna ska uppfatta myndighetsutövningen som rättfärdig krävs att den uppfattas 
som legitim. Enligt Weber (Rothstein, 1997) var de offentliga tjänstemännens relation till 
medborgare minst lika viktig som möjligheten att påverka politiker genom allmänna val. Sannolikt 
har tjänstemännens inflytande sedan Weber ytterligare ökats genom att välfärdsstaten är mer 
närvarande i medborgarnas liv än vad den var för ca 100 år sedan. Legitimitet är en viktig aspekt, 
speciellt inom socialtjänsten och myndighetsutövning, eftersom myndigheterna har monopol på 
området när det gäller beslut om åtgärder (ibid). När det gäller utförandet av t.ex. hemtjänster 
tillämpas i många kommuner en slags valmöjlighet. Om det ger ökad legitimitet kan man 
ifrågasätta efter senaste tidens debatt i media. Teoretiskt kommer legitimiteten i besluten genom 
att dessa fattas av en folkvald församling vars sammansättning och inriktning medborgarna kan 
påverka genom allmänna val. I vissa fall sker också detta genom att t.ex. en nämnd fattar beslut i 
ett enskilt ärende. Dock är detta inte praktiskt möjligt i de flesta fall då många beslut måste ske 
kontinuerligt samt kräver en specifik kunskap. En annan begränsande faktor är tillgången av tid 
för beslutsfattande församling. Således blir det också tjänstemännen i stor utsträckning som fattar 
besluten (ibid). 

För att ge legitimitet åt förvaltningsbeslut krävs att process och organisation för beslutsfattandet 
inte sker godtyckligt utan följer en modell (som har acceptans). Även om det inom den offentliga 
sektorn finns många olika organisationsmodeller kommer uppsatsen att beröra tre av dessa, vilka 
är den byråkratiska, den professionella och den politikerorienterade modellen. Den byråkratiska 
modellen, menade Weber (Rothstein, 1997), gav legitimitet åt beslut genom att man formulerade 
precisa lagregler. På så sätt skulle medborgaren kunna förutse utfallet av sina relationer med 
myndigheterna och undvika godtycke. Andra viktiga faktorer var att reglerna uppkom genom 
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acceptabla förhållanden och att de inte ständigt ändrades. Tjänstemännen som utövade makten 
skulle vara neutrala och eftersträva procedurmässig korrekthet. Författaren ställer frågan om 
denna modell fungerar när det gäller att skapa legitimitet åt besluten. Svaret beror i princip på 
vilka områden man applicerar modellen på. Områden som har ett minimum av godtycke i sig, 
t.ex. rätten till barnbidrag eller folkpension fungerar denna byråkratiska modell bra utifrån 
undersökningar bland medborgare (ibid). Däremot gäller inte detsamma när det gäller områden 
där besluten har en större grad av bedömning i sig. Ramlagar är i dessa fall oprecist formulerade 
regler vilket undergräver det politiska systemets legitimitet och i princip utelämnar den 
hjälpsökande till tjänstemännens godtycke (Jacobs refererad Rothstein, 1997). 

Den professionella modellen bygger, enligt Rothstein, på att genomförandet överlåts åt en 
särskild yrkeskår. Legitimiteten i besluten ligger inte i att verksamheten styrs av lagar och regler, 
utan att dessa bygger på vetenskapligt grundad kunskap. Detta sker självständigt efter individuella 
bedömningar och på eget ansvar. Professionens kunskapsgrund måste vara erkänd av 
statsmakterna för att dessa ska erhålla ett monopol på att utöva yrket. Samtidigt måste den 
kunskapsgrunden vara allmänt accepterad av medborgarna. Ett ytterligare kriterium är att det 
råder stor enighet i hur man ska agera i ett så kallat standardfall/typfall. Kraven ovan uppfylls 
t.ex. av läkarkåren. Socialarbetare uppfyller däremot inte dessa krav, då man inte har monopol på 
att arbeta inom området. En annan faktor är att socialarbetarens bedömningar oftare möts av 
tvivel från klienter och medborgare. En del av förklaringen till detta kan vara att det saknas säker 
kunskap på hur man bör agera inom området. I jämförelse med den byråkratiska modellen 
förhåller sig den professionella inte neutral till klienten. Tvärtom kräver verksamheten ett 
personligt engagemang, vilket oftast regleras genom att professionen utvecklar etiska koder. 
Modellen ger legitimitet då kraven på situationsanpassning är höga (ibid). Den tredje modellen 
som uppsatsen berör är politikerrepresentation. Denna svarar mot att lösa problem med lokal 
flexibilitet och situationsanpassning genom att politiker har ett direkt inflytande av 
implementeringen. Denna modell är relevant på kommunal nivå och innebär att gränsen mellan 
politik och administration formellt upphävs. Som tidigare nämnts blir denna praktiskt omöjlig om 
ärendemängden är stor och man löser istället detta genom att delegera besluten till tjänstemännen 
som ska arbeta utifrån riktlinjer som politikerna fattat beslut om (ibid).  

 

4.1.2 Genomförandet av politiska beslut 

Ovan har uppsatsen beskrivit olika modeller för att skapa legitimitet åt verkställandet av beslut. 
Dessförinnan ska ett beslutsfattande ske om vilka regler som ska gälla vid tillämpningen, således 
skiljer man i litteraturen mellan beslutsfattarrollen och verkställarrollen samt mellan direkt och 
indirekt styrning. Vid direkt styrning talar beslutsfattaren om vad verkställaren ska göra, mer eller 
mindre detaljerat. En form av indirekt styrning möter man bland annat när beslutsfattaren genom 
icke bindande former meddelar sin uppfattning om hur politiska beslut bör tolkas, andra sätt kan 
vara att föreskriva viss organisation eller tilldelning av resurser (Sannerstedt/Rothstein, 1997). 
Vid implementeringen av politiska beslut framträder olika perspektiv. Ett perspektiv kallas för det 
traditionella perspektivet och utgår från att ”beslutfattaren styr, och tillämparen förväntas följa 
styrningen” (ibid). När styrningens precisionen är hög t.ex. höjning av en fast ersättning med ett 
visst belopp för en viss grupp så fungerar detta synsätt. När man utgår från den traditionella 
styrningsmodellen i andra sammanhang där policybeslut är oprecist formulerade, kan det vara en 
förklaringsmodell till varför åtgärderna inte blev som förväntat. I det traditionella perspektivet är 
handläggaren ett instrument (ibid). 

En antites till det traditionella perspektivet är teorin om street-level bureaucrats, som lanserats av 
Michael Lipsky. (Sannerstedt/Rothstein, 1997) använder begreppet ”närbyråkrater” som 
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översättning. Med detta avses bland annat socialarbetare som jobbar på fältet med klienter. 
Lipskys teori är att dessa har stor handlingsfrihet och hur man ska tolka det politiska beslutet. Till 
grund för detta ligger att deras arbetsuppgifter styrs av bland annat av professionella normer och 
det faktum att insatser ska vara individuellt anpassade. Detta ger närbyråkraten möjlighet att 
motivera beslut som faller utanför ramen för normala procedurer med att en individuell 
bedömning har gjorts. Förenklat kan man beskriva det som att närbyråkraten utformat innehållet 
i verksamheten, medan politiska beslutsfattarna styr indirekt genom att påverka förutsättningarna. 
Genom en hög arbetsbelastning menar Lipsky att närbyråkraten ändå tvingas följa rutiner och 
riktlinjer (ibid). 

De huvudsakliga perspektiven inom litteraturen kallas också top-down och bottom-up, här 
översatt till uppifrån och ned respektive nedifrån och upp. Uppifrån perspektivet utgår från att 
beslut tas i organisationens topp och sedan skapas en styrningskedja. För socialtjänstens område 
kan styrningskedjan se ut så här: Socialtjänslag – Socialtjänstförordning – Styrning och kontroll 
från Socialstyrelsen – Beslut i kommunal nämnd – Riktlinjer – Beslut i enskilda fall av 
”närbyråkraten”. Skillnaden mot nedifrån-perspektivet är att man där utgår från den situation där 
t.ex. beslutet av handläggaren överlämnas till klienten. Att söka förklaringar genom detta 
perspektiv sker genom induktiv metod. En annan skillnad mellan perspektiven är synen på lagar 
som styrinstrument, där nedifrån-perspektivet handlar det bland annat att ta reda på om lagen har 
någon styrande inverkan, om inte så kan den uteslutas från analysen. Ett enkelt sätt att skilja dessa 
åt är att uppifrån-perspektivet tar sin utgångspunkt i beslutfattarens avsikter och nedifrån-
perspektivet utgår från tillämparnas handlande (Sannerstedt/Rothstein, 1997). 

 

4.1.3 Byråkrati eller demokrati 

I kapitlets tidigare avsnitt har uppsatsen beskrivit hur man uppnår legitimitet vid verkställandet av 
beslut samt även berört beslutsfattarens roll och hur denne styr verksamheten på olika sätt samt 
”närbyråkratens” möjligheter till inflytande över tillämpning. Genomgående gäller att det är 
politiska beslut som avses, men det är viktigt att påpeka att om beslutsfattarens styrning enbart 
sker genom en ramlag och att ange budget så ger det stort utrymme för andra typer av 
beslutsfattare att påverka. 

Enligt klassisk byråkratiteori kan administrationen urarta i ett tjänstemannavälde där 
tjänstemännen utövar makt för att förverkliga egna intressen. I realiteten innebär det att 
byråkratin blir folkets herrar och inte dess tjänare. I och med att politikerna är, mer eller mindre, 
beroende av tjänstemän med expertkunskaper finns det en risk att den verkliga makten ligger hos 
dessa experter (Bergström/Rothstein, 1997). Tjänstemännen har möjlighet genom sin centrala 
ställning inom förvaltningarna att påverka innehållet i politiska beslut. Speciellt gäller detta starka 
professionella grupper med stor legitimitet. I teorin ska dessa egentligen underordna sig de 
politiska ”amatörerna”. Genom denna avsaknad av expertkunskap bör politikerna befrias från 
inblandning i själva produktionen av service (ibid). 

Jämfört mot tidigare har chefsidealet förändrats från att vara ämbetsman med fackkunskaper till 
att vara ledare med visioner. Detta motsäger det klassiska idealet om parlamentarisk 
styrningskedja och legitimitet i beslut. Detta skulle innebära att initiativet ligger helt på 
tjänstemännens sida. Politikerna fastställer mål och riktlinjer, men det är tjänstemännen som 
formulerat dessa. (Blom, 1994, refererad Bergström/Rothstein, 1997). 
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4.2 Juridisk ansats 

 

4.2.1 Förvaltningsrätt – Myndighetsutövning 

Grunden för den offentliga förvaltningen finns i grundlagarna. I 1 kap. 1 § regeringsformen (RF) 
anges att all offentlig makt utövas under lagarna. Offentlighetsprincipen innebär att regeringens 
och andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så 
långt som möjligt ska vara öppna för insyn av allmänheten och massmedia. Enligt 2 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen (TF) har varje svensk medborgare, rätt att ta del av allmänna handlingar. 
En allmän handling är en handling som upprättas hos eller kommer in till myndigheten och som 
förvaras hos myndigheten. Enligt 1 kap. 9 § RF ska domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför 
lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Den objektivitetsprincip som slås fast i 
regeringsformen innebär att en myndighet i sin verksamhet inte får låta sig vägledas av andra 
intressen än dem myndigheten är satt att tillgodose (Socialstyrelsen 2010). 

Den så kallade likställighetsprincipen i kommunallagen (2 kap. 2 § KL) innebär att kommuner 
och landsting inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. 
Utrymme för särbehandling kräver en objektiv grund. Det ska också grundas på rationell hänsyn 
eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Kommunerna får dock, sedan 
2006, tillhandahålla servicetjänster åt äldre utan att göra en individuell bedömning, detta stöd 
finns i befogenhetslagen (2009:47). Förvaltningslagens bestämmelser (4–5 §§ FL) om 
myndigheternas serviceskyldighet gäller både handläggning av ärenden och annan förvaltnings-
verksamhet. Enligt dessa bestämmelser ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd 
och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen 
ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av 
hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt 
oavsett om frågan ställs per brev, telefon eller på annat sätt. Om någon av misstag vänder sig till 
fel myndighet bör myndigheten hjälpa honom eller henne till rätta. Övriga bestämmelser handlar 
om skyldigheten att ta emot besök och telefonsamtal, om öppettider och om skyldigheten att 
lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. (Socialstyrelsen 2010). 

 

4.2.2 Socialtjänstlagen 

När den ursprungliga socialtjänstlagen från 1980 skapades innebar den en stor förändring i 
synsätt. Sedan dessa har den ändrats och kompletteras så pass mycket att behovet av ny 
lagstiftning uppstått, vilket gett upphov till dagens socialtjänstlag (2001:453). Dock med samma 
övergripande målsättning och grundläggande värderingar 

”Det är ingen överdrift att påstå att socialtjänstreformen var ett genombrott för en 
ny humanistisk människosyn.” (Bergstrand, 2002) 

Socialtjänstlagen beskrivs som en målinriktad ramlag som ger stort utrymme till kommunerna att 
utforma socialtjänsten så att denna tillgodoser kommunmedlemmarnas behov (Clevesköld et al, 
2001). Skälet till att utforma en lag som en ramlag kan vara antingen att det är för komplext att 
formulera detaljer eller att man syftar till att decentralisera beslutsfattandet (Lindelöf & 
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Rönnbäck, 2011). På detta sätt förväntas politiker och handläggare vara de som har störst makt 
och inflytande över hur lagen tillämpas. 

Om Socialtjänstlagen däremot ska beskrivas som en rättighetslag kan diskuteras. För att detta ska 
vara sant krävs att rättigheterna ska vara noggrant preciserade till innehåll och förutsättningar. 
Detta gäller inte i Socialtjänstlagen då dessa är vagt preciserade med anledning av att lagstiftaren 
velat att en individuell behovsbedömning ska utgöra grund. Andra krav på en rättighetslag är 
möjligheten att överklaga genom förvaltningsbesvär, vilket Socialtjänstlagen uppfyller. På samma 
sätt uppfyller Socialtjänstlagen kravet på ”utkrävbarhet” (Hollander genom Rönnbäck & 
Lindelöf, 2011), vilken stärktes 2006 genom att kommunerna kan dömas till vite om man inte 
genomför sina beslut. 

Genom sin utformning var lagstiftarens förhoppning att besvärsrätten skulle skapa en omfattande 
rättspraxis på området. Så är inte fallet, utan endast en procent av besluten om hemtjänst har gett 
ett avslag och av dessa har fem procent överklagats (Socialstyrelsen 2002). 

”De vägledande principer som ska styra socialtjänstens arbete är helhetssyn, 
frivillighet och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet samt 
närhet.” (Rönnbäck & Lindelöf, 2011) 

Socialnämnden ges ansvar att äldre ska kunna bo och leva självständigt under trygga förhållanden. 
Särskilt ansvar har givits för att bryta äldres isolering samt att aktivera dessa genom kontakter 
med andra. Samtidigt finns i portalparagrafen (1§) en viktig princip att socialtjänsten inte har till 
uppgift att ta över individens ansvar. 

”Vad socialtjänsten bör och kan göra är att förstärka och komplettera människans 
egna resurser.” (Clevesköld et al, 2001) 

 

4.2.3 Rätten till bistånd  

1 § 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. 

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. 
Lag (2010:52). 

I första stycket anges rätten till bistånd här finns även begreppet ”livsföring i övrigt”, här ryms i 
princip allt och det bottnar i att en individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall 
(Bergstrand 2002). Ett omtvistat ämne finns i andra stycket som behandlar huruvida den 
enskildes ekonomi ska vägas in i bedömningen. Tidigare fanns en utveckling mot avslag med 
motivering av att den sökande hade resurser att bekosta insatsen själv. Det tredje stycket 
använder begreppet ”skälig levnadsnivå”. Lagstiftaren specificerar inte vidare vad som anses som 
skäligt utan individuellt behov styr det vill säga det finns en koppling till insatsen. Rönnbäck & 
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Lindelöf (genom Svensson 2000), uppmärksammar att formulering ger upphov till att beroende 
på ansöka finns det två tolkningar av begreppet. Den första tolkningen följer lagtexten genom att 
”skälig levnadsnivå” är i princip en miniminivå. Dock finns ansökningar om bistånd som avser 
specificerade insatser, beslutsfattaren ska då avgöra om ansökningen är rimlig inom ramen för 
skälig levnadsnivå. På detta sätt blir det en maximigräns. 

 

4.3 Sammanfattning 

För att en handläggare ska kunna utöva myndighetsutövning genom delegation måste hela 
styrningskedjan anses legitim på liknande sätt som att en läkares yrkesutövning är legitim eller 
folkvalda politikers beslut accepteras. Centralt är att bedöma behov i ett aktuellt ärende, vilket 
ingår i delegationen och det medför att handläggaren får rätt stort teoretiskt inflytande över 
tillämpning av lagstiftning, men här begränsas den praktiskt av chefskapet och lokal politik bland 
annat genom riktlinjer. Lipskys teori om närbyråkraten stämmer sannolikt genom att 
ärendebelastningen också begränsar. Ärendebelastningen begränsar sannolikt även övriga 
intressenter i den lokala politiken. 

Riktlinjerna är tänkta att tillämpas av handläggarna i deras myndighetsutövning. Handläggarna 
påverkas av två typer av faktorer, den ena är lagstiftning och den andra är styrning av politiska 
organisationer. Lagstiftningen är att betrakta som givna konstanter i sammanhanget, däremot 
innehåller styrningen av genomförandet mer dynamik. Handläggare, chefstjänsteman och 
politiker legitimerar sitt utövande genom denna lagstiftning. Då vill det också till att man följer 
denna. I tillägg ska nämnas att verksamhetområdet har begränsade resurser ekonomiskt, något 
som samtliga av dessa parter har att förhålla sig till. Av de teorier som presenteras är det tydligt 
att handläggarna och deras verksamhet inte till fullo går att kategorisera efter dessa, t.ex. så är 
handläggarna varken renodlade byråkrater eller läkare (professionella modellen), utan landar 
någonstans däremellan. Det finns många grupper som teoretiskt har potentiellt stort inflytande på 
hur Socialtjänstlagen ska tillämpas i praktiken. Störst inflytande har staten, men det inflytandet 
eller rättare sagt ansvaret har man delegerat. Riktlinjerna kan få väldigt stort inflytande som en 
följd och den som författat dessa har utövat inflytandet. Rätt formulerad kan den skänka viss 
ökad legitimitet till verksamheten samt att det är en brygga mellan lagstiftning och tillämpning.  

Den juridiska ansatsen har till uppgift att beskriva syfte med lagstiftningen kopplat till uppsatsens 
syfte. Kommunallagen har ett krav på att inte särbehandla vissa kommunmedlemmar, medan 
Socialtjänstlagen i princip kräver att en individuell behovsbedömning ska göras. Dessa kolliderar 
inte men är tänkt att illustrera delvis att riktlinjerna ska stämma överens med mer än en lag om 
tanken är att vara ett reellt stöd. Riktlinjerna ska vara en länk mellan lagstiftningen och 
tillämpningen, men samtidigt innehåller Socialtjänstlagen vaga formuleringar och ger inte svar på 
hur tillämpning ska gå till praktiskt. Genom teori och tidigare forskning är tanken att läsaren ska 
kunna sätta riktlinjerna i ett perspektiv om vart de hör hemma i styrningskedjan och hur nära 
dessa ligger i tillämpning av lagstiftning. Genom att Socialtjänstlagen är en ramlag så skapas 
ytterligare tyngd åt riktlinjerna och beroende på utformning blir det en ”lokal lagstiftning”. I 
andra vågskålen ligger att riktlinjerna kanske inte alls följs i den dagliga verksamheten utan det är 
en behovsbedömning som genomförs. 
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5. Metod 

 

5.1 Metodbeskrivning 

Uppsatsen är baserad på en innehållsanalys av kommuners riktlinjer för området vård och 
äldreomsorg. Metoden är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser av 
innehållet i olika typer av kommunikation.  

Innehållsanalysen är ursprungligen en kvantitativ metod. Bryman (2002) beskriver det som att 
”Innehållsanalysen är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett 
systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier”. 

Metoden har dock två inriktningar, där den kvantitativa används inom t.ex. medieforskning 
medan den kvalitativa har fått ett stort genomslag på omvårdnadsforskning. Den senare kan 
utföras på olika abstraktionsnivåer, man talar här om manifest och latent abstraktionsnivå. Med 
manifest innehållsanalys avses det som uttrycks direkt i texten, medan latent innehållsanalys avser 
textens underliggande mening, vilket innebär att forskaren gör en tolkning av texten. Graneheim 
och Lundman (2004) menar att det alltid blir fråga om en slags tolkning, som kan vara mer eller 
mindre djup.  

Vissa delar av riktlinjerna är möjliga att kvantifiera, men inte alla. Den valda metoden är att 
betrakta som kvantitativ innehållsanalys avseende serviceinsatserna och kvalitativ avseende 
riktlinjernas variation, men tillvägagångssättet följer den kvalitativa metoden. I detta fall finns 
kvantifieringen angiven i texten, men tillvägagångssättet för att begränsa omfattning har skett 
genom upprepad genomläsning. 

 

5.2 Metodval och metoddiskussion 

Generellt är en riktlinje ett dokument med förhållningsregler som beroende på område även kan 
innehålla data. Vid en första anblick är det lämpligt att välja en kvalitativ metod för att beskriva 
resultatet. Den kvalitativa ansatsen utgör dock en begränsning när det gäller att svara på 
frågeställningen i uppsatsen. Eftersom riktlinjerna generellt är uppbyggda med mängddata ger det 
också en möjlighet att också göra en kvantitativ analys av resultatet. Som beskrivs nedan är det 
främst en del i resonemanget att kommunernas riktlinjer i sakinnehåll inte skiljer sig åt, av den 
anledningen behövs det inte särskilt stort urval att konstatera utan teorin är att om man väljer 
ytterligare 16 kommuners riktlinjer så kommer resultatet att bli detsamma. För att kontrollera 
detta har uppgifter som gäller rikets kommuner tagits med som en ytterligare kontroll. Med andra 
ord används främst en kvantitativ ansats i uppsatsen. Den kvantitativa metoden avgränsar sig till 
den norm riktlinjerna anger för hemtjänstinsatser medan den kvalitativa delen används för att 
utreda om riktlinjerna formulerar ambitioner och målsättningar. Metoden med innehållsanalys är 
inte problemfri utan det finns möjlighet till snedvriden subjektivitet när man arbetar med 
materialet. Det betyder att författaren bara lägger märke till saker som stödjer dennes egen 
uppfattning. Speciellt om det gäller detta för kvalitativa analyser och slutsatser. 

Man kan argumentera för att riktlinjerna i sig inte är det som är av vikt för hur hemtjänst och 
äldreomsorg bedrivs utan att det är genomförande och utförande som är avgörande. På samma 
sätt skulle en riktlinje enkelt kunna sättas ur spel genom informella interna direktiv om hur 
bedömningar ska göras eller genom officiella tjänsteskrivelser, samtidigt som riktlinjen inte 
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uppdateras. Riktlinjer är oftast daterade och lagstiftning och praxis förändras, detta 
uppmärksammas kanske av organisation men inte alltid att riktlinjen uppdateras. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

I arbetet med att skriva uppsatsen har tillvägagångssättet varit att först ge en historik till 
äldreomsorg och hemtjänst i det moderna Sverige och därefter en kort forskningsöversikt. Denna 
är viktig för uppsatsen då dagens inriktning vilar på något som byggts upp under en lång tid och 
att omfattningen av dagens förändringar i lagstiftning ska sättas i det perspektivet. Den andra 
delen av litteraturstudier har omfattat de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpbara 
på kommuners verksamhet inom främst äldreomsorg. Eftersom tidigare forskning om innehållet i 
specifika riktlinjer är mycket begränsad, är tillsynsrapporterna från Socialstyrelsen och 
Länsstyrelserna viktiga dokument. Att båda dessa myndigheter gjort tillsynsrapporter beror på att 
den sociala tillsynen flyttades 2010 från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. 

När urvalet av riktlinjer gjorts, utfördes en första genomläsning för att kartlägga strukturen och 
innehållet. Uppsatsen har utgått från en induktiv metodik och genomläsningen resulterade i att 
det är rimligt att använda en mix av metoder, det som är kvantifierbart analyseras med 
kvantitativa metoder medan ambition och mål samt unika avvikelser med fördel analyseras 
kvalitativt. Omfattning på de olika riktlinjerna varierar kraftigt och i vissa fall säger de inget 
avseende normer för vissa insatser. Dessa har inte valts bort utan det ursprungliga urvalet har 
varit intakt. Ett skäl har varit att utgångspunkten för uppsatsen är att beskriva variationen i ett 
lagstyrt område och att behålla de, vid första anblicken, avvikande riktlinjerna ger ett mer 
intressant resultat. Riktlinjernas innehåll har, i den kvantitativa delen, sammanställts till ett 
analysark och uppgifterna för det så kallade grunderbjudandet, t.ex. standardfrekvens för 
städning, avseende vissa hemtjänstinsatser har översatts till siffror samt gjorts enhetliga och ett 
nyckeltal har skapats. Efter sammanställningen har motsvarande nyckeltal sökts i Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada) för att om möjligt få ett nationellt medelvärde att sätta i relation till 
urvalet. 

 

5.4 Urval 

Biståndsbedömning faller inom kommuners myndighetsutövning, ett urval kan därför endast 
omfattas av kommuner. I Sverige finns 290 kommuner att välja bland, dock finns inte alltid 
riktlinjerna enkelt tillgängliga. I vissa av kommunerna är riktlinjerna inte tydligt beskrivna som 
antagna av kommunstyrelsen, detta har dock inte varit ett kriterium för uppsatsen, utan finns 
riktlinjerna publicerade på kommunens domän är det tillräckligt. Urvalet är gjort genom att 
sökningar på Internet. Riktlinjen har funnits tillgänglig för nedladdning. Den begränsning som 
gjorts är att ingen av de tre största städerna har tagits med i undersökningen, jag har därefter 
försökt att få tag på kommuner som är medelstora städer såväl som landsbygd samt att det ska 
finnas viss geografisk spridning.  

Kommunerna Alingsås, Eksjö, Eslöv, Falköping, Finspång, Heby, Härjedalen, Kungälv, 
Munkfors, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Uppsala, Vara, Vingåker, Västerås, som ingår i urvalet 
har skilda politiska sammansättningar i kommunfullmäktige. Detta har inte tagits i beaktande. 
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5.5 Datakvalitet 

Uppsatsen baserar sig på riktlinjer som är formulerade av kommunen, eftersom det i detta fall 
inte är kopplat till hur de följs eller liknande borgar detta för att det är hög kvalité i data. Det som 
kan vara en fara i tillförlitligheten är att riktlinjerna uppdateras och att den, av uppsatsen, antagna 
riktlinjen inte skulle vara aktuell. 

 

5.6 Etiska principer 

Forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas, samt att metoder förbättras. 
Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet). Dessa är, för uppsatsen, inte relevanta då inhämtat data är offentliga uppgifter 
från respektive kommuns hemsidor. 
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6. Resultat 

Syftet med uppsatsen är att studera variationen mellan kommuners riktlinjer samt huruvida dessa 
stämmer överens med lagstiftningen. Även att undersöka om det framgår utfästelser utöver 
lagstiftningen. Kapitlet är disponerat på följande vis: enskilda riktlinjernas syfte och övergripande 
innehåll anges och kommenteras i alfabetisk ordning. I nästa avsnitt studeras urvalets angivelse av 
frekvens för städning, tvättning, dagligvaruinköp och ledsagning presenteras och jämförs. 
Därefter studeras mängden hemtjänsttimmar som tilldelas i snitt i de olika kommunerna och om 
hjälptagarna anser att det är tillräckligt och ifall hemtjänsten hinner med att genomföra vad som 
beslutats. 

 

6.1 Riktlinjerna 

Innehållet i riktlinjerna domineras av citerade lagparagrafer samt beskrivna serviceinsatser och 
lokala normer för dessa. Då uppsatsen har till uppgift att studera variation mellan urvalets 
riktlinjer ligger därför fokus på att försöka beskriva hur de avvikande fallen skiljer sig från 
mängden i urvalet. En del som i princip alltid skiljer sig åt är syftet (vissa riktlinjer saknar tydligt 
syfte) med själva riktlinjerna som kommunen själv beskriver det, därför betonas detta särskilt i 
detta kapitel. Nedanstående beskrivning av riktlinjerna är uppställd i alfabetisk ordning. I 
beskrivningen av kommunernas riktlinje har jag sökt efter vad som sägs om syftet med 
riktlinjerna, värdegrund/målsättning eller likande utfästelser om kvalitet, specificering av 
serviceinsatser och i vilken omfattning och hur ofta respektive insats ges, samt om riktlinjerna 
hänvisar till rättspraxis och om man beskriver hur handläggningsprocessen ser ut. 

 

Alingsås: 

Kommunens riktlinje saknar syfte med riktlinjerna samt vem de är avsedda för. Mottagare skulle 
kunna vara både handläggare och politiker i nämnden då denna berör delegation och fördelning 
av arbetsuppgifter. På samma sätt saknas målsättningar och formulering av värdegrund eller 
vision för verksamheten. Däremot är den tydlig med att specificera serviceinsatser till innehåll 
och omfattning, den specificerar också vad som inte ingår, det individuella behovet är inte särskilt 
betonat. För vissa av serviceinsatserna anges normer för frekvens. Särskilt på städ har man tydliga 
hänvisningar till rättspraxis och socialtjänstutredningen. 

Riktlinjerna saknar beskrivning av hur handläggningsprocess går till och vad som gäller i olika 
delar. Innehållet är avgränsat till beskrivning av serviceinsatserna. Jämfört med andra riktlinjer så 
återges inte hela lagtexten utan endast hänvisning till paragraferna. Utifrån riktlinjerna kan man 
inte utläsa om kommunen tillämpar LOV, däremot finns en tydlig inriktning att hemtjänsten ska 
förstärka möjligheten att bo kvar hemma. 

 

Eksjö: 

Riktlinjernas syfte, som anges nedan, i Eksjö kommun är omfattande, men beskriver tydligt och 
kortfattat rollfördelningar och förutsättningar. I denna kommun finns det skäl att tro att 
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riktlinjerna har rätt stor betydelse som styrdokument då de dels ska revideras årligen samt att de 
uttryckligen ska bidra till att skapa samarbete och därmed öka kvalitén för brukarna. 

”att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder och ge en 
likartad service och omvårdnad för alla som är i behov av nämndens insatser i 
Eksjö kommun. Den individuella situationen är dock styrande, vilket kan innebära 
att den enskilde kan beviljas fler eller färre insatser eller i annan form än vad 
riktlinjerna anger.” 

Värt att notera är att i syftet har man även formulerat att riktlinjerna är vad kommunstyrelsen i 
Eksjö betraktar som ”skälig levnadsnivå”. Detta återkommer sedan i serviceinsatserna för städ 
och tvätt där det för städ anges: 

”I Eksjö kommun är utgångspunkten att det är skäligt att få sin bostad städad en 
gång i månaden” 

I urvalet ska det även nämnas att Eksjö inte är att betrakta som generösa på området. Däremot 
har man gällande inköp en elegant formulering: 

”Om inte särskilda skäl föreligger är det rimligt att inköp av dagligvaror sker en 
gång per vecka.”  

Denna används dock bara på ett ställe, men är ett bra exempel på en formulering som både ger 
ett stöd till handläggaren samt att det inte innebär en begränsning, möjligtvis med undantag för 
”särskilda”. 

Dokumentet anger att riktlinjerna är en del i kvalitetsledningssystemet. Inriktningen verkar vara 
att det är handläggarna som är mottagare av informationen eftersom den innehåller en hel del 
direktiv och instruktioner. Det finns ingen övergripande rutin för ärendehantering däremot finns 
det mycket detaljerade rutiner för de enskilda delarna och vem som gör vad. Beskrivningen av 
serviceinsatserna anger en frekvens som man formulerar som en norm i just Eksjö kommun. 
Man betonar individuellt behov/bedömt behov först och om inte annat så finns en slags norm 
att tillgå. Riktlinjerna anger en rutin för återkoppling om vilka delar i besluten som hemtjänsten 
utför och inte utför. Man kan inte utläsa om man tillämpar LOV eller valfrihetssystem. 

 

Eslöv: 

Riktlinjerna i Eslövs kommun är ett beslutsunderlag till nämnden. Den innehåller därför en 
ärendebeskrivning om varför man upprättar nya riktlinjer. Bakgrund är att Vård- och 
omsorgsnämnden har ett budgetunderskott och att upprättandet av nya riktlinjer är en långsiktig 
åtgärd. 

”Syftet med riktlinjerna är att skapa likvärdig bedömning inom ramen för 
socialtjänstlagen. Riktlinjerna ska vara vägledande, men ersätter inte 
socialtjänstlagen. I riktlinjerna regleras de tjänster som socialtjänsten i Eslövs 
kommun tillhandahåller för äldreomsorgen. Besluten utgår alltid från ett 
rehabiliterande förhållningssätt.” 
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I detta fall finns det grund att tro att riktlinjerna är upprättade av förvaltningschefen. Man anger 
vilka förändringarna är och att nyheten består i att man på områdena ledsagning, avlösning och 
särskild tillsyn beräknar insatsen efter en schablon och att det måste föreligga särskilda skäl för att 
bevilja insatser utöver normen. 

I syfte betonas dock att riktlinjerna ska vara vägledande och inte ersätter Socialtjänstlagen. 
Biståndsbedömning utifrån ett helhetsperspektiv där psykiska och sociala behov tas med i 
bedömning. Handläggning av ärenden är en hänvisning till att enheten följer Socialstyrelsen 
allmänna råd ”Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten”. Utredning av ärenden har 
en checklista med innehåll som ska finnas med, på samma sätt finns en checklista för uppföljning 
av beslut. I innehållet anges som första punkt att utredningen ska redovisa den enskildes egna 
synpunkter.  

Serviceinsatserna i denna riktlinje är tidssatta och man är tydlig med att man tillämpar LOV. 
Liksom i Eksjö signalerar man att det finns en lokal tolkning, i detta fall gäller det begreppen 
”serviceinsatser” och ”personlig omvårdnad”, dock skrivet på de enskilda insatserna. I Eslöv har 
Vård- och omsorgsförvaltning valt orden ”egenmakt, kvalitet och förändringsvilja” som 
ledstjärnor och dessa ska finnas med när man skriver genomförandeplanen. 

 

Falköping: 

Dessa riktlinjer återger till en början de relevanta lagparagraferna i Socialtjänstlagen. Därefter 
hänvisning till tillämplig lagparagraf beroende på ärendetyp. Nästa område handlar om regler för 
verksamheten (biståndsbedömning), här görs hänvisning till relevanta paragrafer i 
Förvaltningslagen. Denna del har högre grad av pedagogik och är att betrakta som kommentarer 
till lagtexten och hur kommunen praktiskt ska tillämpa detta. 

”Riktlinjerna är allmänt hållna och är en rekommendation till handläggaren. Syftet 
är att få ett gemensamt förhållningssätt och tolkning av lagen och dess insatser. 

Riktlinjerna baseras på gällande lagstiftning, praxis och rekommendationer från 
myndigheter. De är även anpassade till socialnämndens organisation och 
verksamhet.” 

Riktlinjerna uppmanar handläggaren att infoga texten ”Vid förändrade förhållanden eller 
förändrat behov kommer ny prövning att ske.” i beslutet. Man betonar också vikten av 
dokumentation extra tydligt. Även texten ”Anteckningar skall alltså ske sparsamt såvida den 
enskilde inte själv begär att informationen skall föras in i akten.” finns angiven i riktlinjerna, det 
finns ingen direkt förklaring till varför, indirekt skriver man ”Information av vikt förs in i akten.”. 
Detta dokument har också ett eget avsnitt för handläggningsförfarande som är rätt omfattande 
även på övriga punkter. 

”Vid varje ansökan görs en individuell bedömning av den enskildes förutsättningar 
och behov av insatser för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Nedanstående 
riktlinjer är en beskrivning vad respektive insats vanligtvis omfattar. Insatser utöver 
vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde därigenom tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå.”  
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Dessa riktlinjer anger, liksom många av de övriga, att insatser kan beviljas. I kapitel 7 berörs detta 
särskilt. Däremot skiljer sig dessa riktlinjer från övriga genom att man även tydligt öppnar för att 
yttre hemtjänst och husdjursomsorg också kan ingå. En förklaring kan vara att det är en stad som 
domineras av villaområden och samtidigt som att det finns en hemmaboendeideologi i dagens 
hemtjänst. Beskrivningen av serviceinsatser är i sammanhanget omfattande och i jämförelse med 
övriga är de generösa med utbudet av vad som ingår i de olika begreppen. Samtidigt, och lite 
undanskymd bland citerade lagparagrafer, finns det angivet att hur ansökningar utöver vad som 
anges i riktlinjerna ska hanteras. Slutligen går det inte att finna några angivelser om att man 
tillämpar LOV. 

 

Finspång: 

Riktlinjerna påpekar vikten för kommunmedborgarna av ”hög rättsäkerhet, enhetlig handläggning 
och likvärdighet i behovsbedömning och beslut”. 

”Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge medborgare och 
förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och de lokala tillämpningsregler och 
vägledningarna som berörd nämnd antagit som politisk grund för 
myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen(SoL). Syftet är också att 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen ska få vägledning i 
myndighetsutövningen.” 

Riktlinjerna tar upp Socialtjänstens mål, men det är mer kopplat till lagstiftningens målsättning än 
kommunens egen i detta dokument. Riktlinjerna baseras på Socialtjänstlagen, praxis, 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Nationella riktlinjer, handböcker från 
Socialstyrelsen samt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Riktlinjerna har sedan gjort en sammanfattning av principer som ska gälla i biståndshandläggning. 
Formuleringen är relativt kort, men koncis och inte begränsande. Vidare är man tydlig med att 
man tillämpar LOV och att handläggaren ska upplysa om detta. 

”Det är enbart den enskilde själv eller en för denne utsedd företrädare som kan 
göra en ansökan. Alla ansökningar om bistånd ska prövas och endast beviljas om 
behovet inte kan tillgodoses av den enskilde eller tillgodoses på annat sätt.”  

Senare i riktlinjerna betonar man dock kommunens ansvar för uppsökande verksamhet när det 
gäller personer som inte själva ansöker om insatser, men som har ett behov. 

Utredning av ärenden ska ske skyndsamt, dock har man angett max en månad om det avser 
särskilt boende. I övrigt betonar man att målsättningen med att det i ärendet beviljade insatser ska 
framgå. Detta kan vara ett sätt att möjliggöra att en omprövning av ett gynnande beslut inte 
överprövas om och när målsättningen har uppnåtts. 

En formulering som återfinns på en del i urvalet är ”En av de viktigaste frågorna vid 
behovsbedömningen är huruvida behovet kan tillgodoses på annat sätt. Makar eller personer som 
bor under äktenskapsliknande förhållande har enligt Äktenskapsbalken ett gemensamt ansvar för 
hushållet.”. I detta fall är referensen till Äktenskapsbalken en avvikelse mot övriga. Syftet kan 
vara att påminna handläggaren om att det inte är ovanligt att detta förhållande råder och att det 
ger kommunen en möjlighet att minska omfattningen av beviljade insatser. 
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Även i denna riktlinje finns en slags checklista på vad som ska framgå av beslutet finns samt krav 
på formen genom att det ska vara lättbegripligt. Liksom i vissa riktlinjer är serviceinsatser angivna 
med frekvens och tidssatta, dock endast vissa. Även om beskrivningen är mycket kortfattad så 
berör den inte exempel på vad man inte beviljar och är tämligen noga med att påpeka 
behovsstyrning. Kommunen tillämpar LOV. 

 

Heby: 

Riktlinjerna innehåller en checklista på vad ett beslut ska innehålla. Man tillämpar LOV och är 
den kommun som ger störst utrymme åt detta i dokumentet.  

”Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i 
biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behov. Här klarläggs vilka 
insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning dessa insatser vanligtvis kan 
beviljas. Stödet ska leda till en ökad rättssäkerhet för den enskilde i behov av 
bistånd samt säkerställa att biståndsbeslut i högre omfattning fattas enligt samma 
eller likartade bedömningsgrunder.” 

Här har man betonat att det avser ”vanligtvis”, vilket senare anges att den individuella 
behovsbedömningen har företräde. Tidigare i kapitel 4 juridisk ansats anges en diskussion 
huruvida Socialtjänstlagen är en rättighetslag, Heby kommun anger att Socialtjänstlagen i stora 
delar är utformad som en sådan. Man är också tydlig med att det inte finns någon begränsning i 
vad man kan ansöka om och att formen kan vara både skriftlig och muntlig såväl av den sökande 
själv som av legal företrädare, men liksom många andra riktlinjer berör man inte kommunens 
skyldigheter kring uppsökande verksamhet. 

Serviceinsatserna är tidssatta och man anger även frekvens. Endast ett fåtal av riktlinjerna anger 
en maxgräns för antal timmar för hemtjänstinsatser som en handläggare får bevilja på delegation, 
i detta fall är det maximalt 90 timmar. Sannolikt finns det skäl att tro att vårdkrävande ärenden 
även i andra kommuner kräver beslut från chef eller nämnd. Även om man anger maxgränser  för 
en hel del serviceinsatser så har man även hjälpsamma instruktioner på vissa avsnitt som är i linje 
med att om insatser utöver angiven norm ska beviljas ska anledningen tydligt dokumenteras samt 
att om insatserna skulle dra iväg i omfattning ska man beakta andra lösningar. 

 

Härjedalen: 

Riktlinjerna, som är urvalets absolut kortaste dokument, har karaktären av ett internt 
memorandum eller till och med mötesanteckning. Skriften är mycket kort och allmänt hållen. 
Dock behöver det inte betyda att handläggning inte sker korrekt och enhetligt samt i 
överrensstämmelse med Socialtjänstlagen, men det förutsätter i princip att handläggarna är 
samspelta och erfarna då riktlinjerna inte erbjuder ett stöd. I sammanhanget ska nämnas att det i 
övrigt inte saknas planer och dokument för detta verksamhetsområde i kommunen när man 
studerar hemsidan. Kommunen nämner inget om tillämpning av LOV i riktlinjerna. 

 

Kungälv: 
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Denna riktlinje anger att det är förvaltningen som utarbetat handläggningsrutinerna. Även om det 
finns skäl att tro att det allmänt är normen så är det sällan angivet. Riktlinjerna är grundade i 
tillämplig lagstiftning, man nämner inte Socialstyrelsen eller liknande. Dokumentet betonar bland 
annat att det är förvaltningen som har ansvar för handläggningen och att den sker på ett 
rättssäkert sätt och att det är nämndens ansvar för att följa upp att så är fallet. 

”Syftet med detta dokument är att ge en likartad bedömning vid ansökan om 
bistånd i form av insatser som socialnämnden ansvarar för. Den individuella 
situationen är dock styrande, vilket innebär att den enskilde kan beviljas mer eller 
mindre insatser eller i en annan form än vad som här anges.” 

Serviceinsatserna är delvis angivna till frekvens men inte tidssatta. Påfallande ofta kommenteras 
att ”om behov föreligger” så kan frekvens ökas, men också att om den kan ”tillgodoses på annat 
sätt”. Dessa riktlinjer är, utöver beskrivningen av syftet, i princip en förteckning över 
serviceinsatserna och vad som gäller för dessa. Dateringen vittnar om att det kanske inte är detta 
dokument som styr verksamheten då det ursprungligen är från 2004, och uppdatering har skett 
senast 2008. Inget nämns om LOV. 

 

Munkfors: 

Denna riktlinje är väldigt lång och omfattande. Varje del har en mängd paragrafer från olika lagar, 
dessa summeras i en riktlinje för varje del – i princip citeras lagen och sedan drar riktlinjerna en 
slutsats utifrån detta om vad som ska gälla. I kapitel 7 berörs möjlig inverkan av omfattningen på 
olika riktlinjer. 

”Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid 
bedömning och utförande av insatser för äldre och funktionshindrade. Riktlinjerna 
har till syfte att se till att insatsbesluten blir rättsäkra och att handläggarna fattar 
besluten efter samma bedömningsgrunder. Funktionshindret kan vara socialt, 
fysiskt eller psykiskt. Det är socialtjänstlagen, socialnämndens riktlinjer och den 
enskildes behov som styr insatsen och dess omfattning så att den enskilde uppnår 
en skälig levnadsnivå. Den enskilde eller legal företrädare ansöker om den insats 
han/hon önskar, men det är inte önskemålet som avgör utan det är behoven som 
styr biståndet. Ambitionen är att alla biståndsbeslut ska tidsbegränsas samt hålla 
hög rättssäkerhet och kvalité.” 

Dokumentet ska även ge information och en beskrivning av de insatser och tjänsteutbud som 
socialnämndens omsorger om äldre och funktionshindrade erbjuder och vad boende i Munkfors 
kommun kan förväntas få för insatser i allmänhet av äldreomsorgen i kommunen. Till skillnad 
från övriga är man tydlig med att det finns ett lokalt utbud och det är utifrån detta som insatser 
beviljas. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin 
ansökan individuellt prövad. Det är alltså inte möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att 
kommunen inte tillhandahåller den specifika tjänsten. Varje ansökan ska utredas och varje beslut 
ska vara baserat på den enskildes individuella behov. Kommunens värdegrund går att utläsa som 
närhet, respekt, utveckling.  

Språkmässigt är denna knappast avsedd för brukare utan snarare mot handläggarna och då mer 
som ett uppslagsverk snarare en riktlinje. Utformning är rätt intressant eftersom den utgår från 
tre delar: ”inledning”, ”handläggning av ärende” och ”för biståndsbeslut” och bitvis liknar mer en 
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akademisk uppsats eller en extern konsultprodukt. Man utgår från ett begrepp och anger lagrum 
samt praxis och utifrån detta anger man en riktlinje för detta begrepp. Trots sin omfattning och 
försöken till förklaringar blir innebörden ändå samma som för övriga riktlinjer, om än mer 
”fyrkantigt” då individuell behovsbedömning som begrepp i det närmaste går förlorat. 

 

Sollentuna: 

Utifrån uppsatsens tidigare kapitel framstår Sollentuna kommuns riktlinjer i ett visst avseende 
som lite paradoxala, å ena sidan formulerar man syftet väldigt tydligt, men å andra sidan vittnar 
beskrivningen av serviceinsatserna om något annat. I syftet anger man att:  

”Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer är ett stöd för kontorets 
biståndshandläggare. Riktlinjerna ska betraktas som ett vägledande dokument. Det 
är alltid den enskildes individuella behov och förutsättningar som ska styra. Vid 
bedömningen ska en helhetssyn på individens situation eftersträvas och riktlinjerna 
får då inte vara ett hinder att bevilja den hjälp och det stöd den enskilde är i behov 
av för att uppnå en skälig levnadsnivå. 

Den enskilde ska kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges.  

Insatserna ska utifrån den enskildes behov och önskemål och inom ramen för 
biståndsbeslutet utföras flexibelt.” 

Vad som skiljer ut denna riktlinje är att man formulerat en vision, vilket i sig ska skilja sig från en 
så kallad värdegrund. 

”alla ska ha förutsättningar att kunna leva sina liv med hög livskvalitet i trygghet 
och glädje” 

Hemmaboendeideologin finns tydligt angiven samt att man betonar hemtjänstinsatsernas 
målsättning. Genom detta kan man säga att dessa riktlinjer har tagit fasta på att Socialtjänstlagen 
är just en ”målinriktad” lag. Handläggningsprocessen är inte beskriven dock är det tydligt angivet 
att mottagaren av dokumentet ska vara handläggarna dock skulle detta lika väl kunna vara riktat 
till brukarna eller anhöriga eftersom det liknar mer en kundpolicy än en instruktion om man 
bortser från bilagan. 

Serviceinsatserna berör begreppet ”dubbelbemanning”, vilket endast förekommer tydligt i två av 
riktlinjerna. I början betonas att det är behovet som ska styra, serviceinsatser är angivna till 
frekvens och tid och på enskilda områden. I kontrast till visionen är insatsernas omfattning i 
detalj angiven i bilagorna. Det finns även en lathund för att omvandla minuter till timmar. 
Indirekt får man intrycket att det är ett stort fokus på antal beviljade timmar och i förlängningen 
på kostnader. Hur stämmer det överens med den vision han anger i början är svårt att dra 
slutsatser om. Kommunen har ett valfrihetssystem men behandlar det är inte uttryckt som att 
man tillämpar LOV. 

 

Sundbyberg: 
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Denna riktlinje avviker i detta fall då riktlinjerna uttryckligen är avsedda för nämnden snarare än 
för handläggarna.  

”Reglerna om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är 
tvingande. Dessa riktlinjer är inte avsedda att vara begränsande i förhållande till 
denna rätt utan har tillkommit för att utgöra en vägledning för de nämnder som 
enligt kommunfullmäktiges nämndsreglementen har att ansvara för tillämpningen 
av socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade.” 

En annan avvikelse är att man betonar utredningsskyldigheten på ett tydligt sätt. Denna finns 
även med i riktlinjerna för Finspångs kommun, men blir där motsägelsefull. I denna riktlinje 
klargör man kommunens skyldighet, men belyser också att det inte uppkommer ett ärende för än 
den enskilde (eller företrädare) bekräftat att bistånd önskas. 

Riktlinjerna är rätt sparsamma med hänvisning till lagparagrafer, men har en hänvisning till 
kommentarerna till Socialtjänstlagen om definitionen av ”bistånd”. En annan intressant 
formulering är att bistånd ska prövas utifrån ”Vad som är en skälig levnadsnivå i det aktuella 
fallet.”, lite elakt kan man säga att det lämnar utrymme att göra skillnad på folk och folk, en slags 
särbehandling.  

Det anges också att riktlinjerna anger en miniminivå tillskillnad från övriga riktlinjer som angav 
normer. Samtidigt är riktlinjerna tydliga med att i beslutet finns ett krav på att det ska vara 
kostnadseffektivt. 

”I dessa riktlinjer beskrivs en miniminivå på de insatser som beviljas för den 
enskilde. Varje enskild har rätt att få sina insatser individuellt utformade. 
Biståndshandläggaren ska i sin bedömning ta med den enskildes önskemål och 
behov i beaktande men måste fatta så kostnadseffektiva beslut som möjligt.” 

Serviceinsatserna innehåller frekvenser på enskilda områden. Riktlinjerna har en metodisk 
uppställning på områden utifrån att man berör definition, kriterier, utformning, omfattning. 
Eventuell tillämpning av LOV berörs inte i dokumentet och handläggningsprocessen är inte 
beskriven. 

 

Täby: 

Kommunens riktlinjer är avsedda att användas som ett styrdokument, samtidigt som det anges att 
lokala rutiner finns samlade i en rutinhandbok. Syfte med riktlinjerna anges vara: 

”Riktlinjerna har flera syften: 

• tydliggöra innebörden i begreppet skälig levnadsnivå 

• ge en allmän beskrivning av äldreomsorgens tjänsteutbud så att sökande, anhöriga 
och allmänhet kan få en bild av vilket stöd de kan förväntas få av äldreomsorgen i 
Täby kommun 

• fungera som en vägledning för biståndshandläggare inför ett beslut om bistånd 
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• bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och 
rättssäkerhet för den sökande” 

 

Rätt ingående försöker man reda ut begreppet ”bistånd” och hänvisning sker både till lagtext och 
förarbeten. Även begreppet skälig levnadsnivå berörs: 

”Begreppet skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbestämning utan ger 
också uttryck för vilken form av insats som kan vara aktuell. Begreppet kan också 
ses som ett uttryck för vissa minimikrav på tjänstens kvalitet.” 

Unikt för denna riktlinje är sista stycket i citatet ovan där man även önskar göra en koppling till 
utförandet av tjänsten. Vidare anger man att det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde 
att välja tjänster oberoende av kostnad. Handläggningsprocessen är inte i sig beskriven, men delar 
av den finns i texten. Inom området beslut finns liksom i Sundbybergs riktlinjer en skrivelse om 
kostnadseffektiva beslut. 

Serviceinsatserna är strukturerat indelade med lagrum, behov, norm och avgränsning. Dock är 
innehållet inte särskilt detaljerat, men frekvens och tid anges. Dubbelbemanning berörs som 
begrepp. Man har ett valfrihetssystem men man refererar inte till det som LOV. 

 

Uppsala: 

I riktlinjerna tas ett samlat grepp om biståndsbedömningen i kommunen. Det anges att 
riktlinjerna också är ett stöd för de som utför vård och omsorg. Således är det många olika 
mottagare av detta dokument utöver handläggarna vilket kan förklara att dokumentet är 
omfattande. Ett skäl till detta är att man försöker förklara centrala begrepp i lagstiftningen och 
formulera principer. Syftet anges vara: 

”Dessa riktlinjer beskriver hur äldrenämnden inom ramen för dess uppdrag enligt 
socialtjänstlagen (SoL) verkar för att även äldre människor med hjälpbehov ska få 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Enligt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder, antaget av kommunfullmäktige, ansvarar 
äldrenämnden, från och med det år kommunens innevånare fyller 65 år, bl.a. för 
socialtjänst, utom försörjningsstöd, enligt SoL. Äldrenämnden är därmed i detta 
avseende socialnämnd i SoL:s mening för denna åldersgrupp.” 

Liksom ett fåtal andra riktlinjer anger man en värdegrund: trygghet, inflytande, tillgänglighet, 
oberoende, respekt, bemötande. Det som skiljer ut denna riktlinje är att man utfärdar så kallade 
värdegarantier.  

En intressant aspekt som riktlinjen berör är det sociala innehållet. Här hänvisar man till en 
rapport från Socialstyrelsen och Länsstyrelserna i ämnet och sätter sedan upp ett antal punkter 
som ska erbjuda en lösning på detta. Vidare berör man också kriterier för att handläggningen ska 
anses hålla god kvalitet samt att även poängtera likställighetsprincipen. Den sistnämnda är denna 
riktlinje ensam om att betona. Unikt är även att man berör exempelvis minoritetsspråk i 
äldreomsorgen, men detta gäller om kommunen har tillgång till sådan personal. 
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Utredningsprocessen beskrivs mycket detaljerat samt även vad som gäller för 
förhandsbedömning och vilka uppgifter som ska framgå. Även detaljerade aspekter  behandlas  i 
detta dokument, exempelvis är det noga angivet vad som gäller för ombud, god man, förvaltare, 
tolk, utländska medborgare. Vidare ska handläggaren bistå med konsumentrådgivande funktion 
som avser bland annat skatteavdrag för hushållsnära tjänster och frivilligorganisationer. 

Även om beslut regelmässigt ska omprövas efter viss tid så anger väldigt få riktlinjer något om 
detta. I detta fall finns att en uppföljning ska göras inom 3 månader och därefter årsvis. 
Serviceinsatserna är inte begränsade med angivna frekvenser och tider och är allmänt generöst 
formulerade. Särskilda riktlinjer för nutrition för att uppmuntra god mathållning. Man har ett 
valfrihetssystem men berör inte LOV. En förklaring till utfästelserna om värdegaranti kan vara att 
detta är ett sätt att ställa krav vidare när tjänsten handlas upp. 

 

Vara: 

Kommunen är till sättet rätt typisk för kommuners sätt att formulera sig i en riktlinje, genom att 
man på ena stället skriver att inget får inskränka rätten till bistånd, men samtidigt är väldigt 
specifik i tjänsteutbudets omfattning. 

”Syftet med föreliggande riktlinjer är att de ska vara vägledande för 
biståndshandläggarna i beslutsfattandet och främja en likartad biståndsbedömning i 
hela kommunen. För resultatenhetscheferna syftar riktlinjerna till att vara ett stöd 
vid verkställighet av beslut. Föreliggande riktlinjer innehåller det som av 
socialnämnden i Vara kommun bedöms såsom skälig levnadsnivå, se 
Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) 4 kap. 1 §. 

Kommunala regler eller riktlinjer får dock aldrig inskränka den enskildes rätt till 
bistånd enligt SoL.” 

Man kan fundera på vad detta i princip betyder då kommunen anger både tid och frekvens samt 
begränsning på serviceinsatserna. Tillsammans med syftet så betyder det att t.ex. beviljad städning 
såsom den är angiven i riktlinjerna ger en ”skälig levnadsnivå”. Anser man annat så är det 
överprövning som gäller. Riktlinjerna är inte att betrakta som generösa i sin formulering. Man 
anger att insatser kan beviljas snarare än ska beviljas, se vidare resonemang i kapitel 7. Riktlinjerna 
berör inte LOV eller valfrihetssystem. 

I denna riktlinje betonas dokumentationsskyldigheten och att syftet är att det ska vara rättssäkert 
för den enskilde och möjligheten till uppföljning. Samtidigt anges även att Socialstyrelen har ett 
behov av detta för att kunna utöva sin tillsyn. Handläggningsprocessen är däremot inte beskriven 
i någon strukturerad form. 

Man har samlat det man kallar för kvalitetsbegrepp och synsätt under egna avsnitt i riktlinjen. 
Den första delen anger att då Socialtjänstlagen i stora delar bygger på begreppen helhetssyn, 
normalisering, kontinuitet och flexibilitet så ges dessa en specifik innebörd, dock ska med 
reservationen att variation förkommer hos olika målgrupper. När det gäller synsätt hänvisar man 
till begreppet ”stark känsla av sammanhang” även benämnt KASAM, som ett synsätt som ska 
genomsyra verksamheten. 
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Vingåker: 

Vingåker anger inte något direkt syfte med riktlinjerna, däremot erbjuder man en värdegrund för 
arbetet.    

”Vårt arbete skall utgå från en känsla av sammanhang (KASAM) och utifrån ett 
salutogent förhållningssätt.” 

Kommunen tillämpar så kallade rambeslut, således är serviceinsatserna snarare angivna till 
frekvens men inte tidsåtgång. I urvalet är detta den enda kommunen som tillämpar rambeslut 
enligt riktlinjerna. Detta går till så att den enskilde själv gör en skattning enligt en så kallad ADL-
skattning. Denna ligger sedan till grund för hur mycket tid som sedan beviljas. Vad som skiljer 
dessa riktlinjer från övriga är att man tydligt anger att alla medborgare över 80 år har rätt att nyttja 
8 timmar per månad för serviceinsatser, genom lag om kommunala befogenheter I likhet med 
Vara kommun beskriver man också att arbetet ska utgå från ”en känsla av sammahang (KASAM) 
och utifrån ett salutogent förhållningssätt. 

 

Västerås: 

Till skillnad från övriga riktlinjer i urvalet är denna helt fokuserad på begreppsdefinitioner och 
processbeskrivning. Hemtjänsten är endast definierad av vad målsättningen med verksamheten 
är, inte innehållet eller begränsningar. Ett begrepp som riktlinjen är ensam om i urvalet är också 
så kallad ”E-hemtjänst”. LOV tillämpas inom vissa områden. I denna riktlinje finns inte syftet 
angivet, men däremot en värdegrund: 

”Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. Äldrenämnden ska verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” 

Riktlinjerna definieras som ”Nämndens ambitionsnivå samt - VAD ska beviljas och kriterier för 
det”. Dessa riktlinjer kan sägas beskriva målsättning, sedan är det upp till handläggaren att tillse 
att detta uppnås. 

Denna riktlinje är väldigt sparsam med att hänvisa till paragrafer i Socialtjänstlagen, dock är 
innehållet i princip detsamma. I sammanhanget så ägnar riktlinjerna i jämförelse med övriga 
relativt stor plats åt att beskriva vad som gäller för stöd till anhöriga som vårdar någon i hemmet. 
Detta avsnitt är mer detaljerat än övriga i avseende till hänvisningar explicit till både lagtext och 
rättspraxis. 

Flertalet av riktlinjerna i studien har oftast angett serviceinsatser samt frekvens och omfattning, 
bitvis finns detta även här. I denna riktlinje görs en tydlig hänvisning till hemmaboendeideologin i 
koppling till hemtjänst. Begreppet hemtjänst beskrivs inte ingående utan anger bara vilka typer av 
insatser som faller inom begreppet. 

 

Sammanfattning: 
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Sammanfattningsvis kan man säga att riktlinjerna har rätt mycket gemensamma drag i form av att 
man i princip säger att inget får inskränka på individens rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen, 
men sedan kommer det en massa avsteg och lokala praxis, samt att man specificerar 
omfattningen på serviceinsatser. Strikt efter lagstiftning borde detta vara fel, men då blir samtidigt 
riktlinjer väldigt urvattnade ur praktiskt avseende. Många riktlinjer formulerar egna ledord, 
värdegrunder eller liknande, frågan är vad de är värda mot bakgrund av serviceinsatsernas alla 
begränsningar samt detaljerade beskrivningar av omfattning och frekvens. Intressant är att 
riktlinjerna knappast kan anses vara lika varandra till utformning, utan samtliga varierar och 
intrycket är inte att man väljer en enkel väg för att ha ett slags officiellt dokument. Likheten ligger 
i att det är samma verksamhet och det är samma lagstiftning som gäller, så om det skulle vara lika 
för landets medborgare borde dessa riktlinjer inte variera alls så mycket. En tydlig brist är att man 
inte beskriver processen och vad ett beslut ska innehålla, detta faktum vittnar om att riktlinjerna 
kanske inte är ämnade för klienten.  

 

6.2 Normer för hemtjänstinsatser 

Inom forskningen pekar man på att det finns en så kallad insatskatalog. I denna finns 
hemtjänstinsatserna, som till sin omfattning ser relativt lika ut i kommunernas riktlinjer. Vad 
forskningen också pekar på är att det finns en slags schablon man utgår ifrån snarare än att det 
sker en ren behovsbedömning. De facto så finns det ett standarderbjudande. Avsnittet tjänar 
också som en illustration av att så kallade rambeslut kan ha en grund i att man statistiskt beviljat 
ett visst antal timmar. I slutet av detta avsnitt berörs även brukarperspektivet, även om det inte är 
ett betyg på handläggaren, så är det ett indirekt mått på om beslutet tillgodoser behovet så som 
brukarna uppfattar det. 

Städning sker normalt varannan eller var tredje vecka som norm i kommunerna. I urvalet finns 
exempel på både färre och fler, men dessa är enstaka. Samma sak gäller tvätt, vilket sannolikt 
tillsammans med städ är möjligt att samordna, intressant att notera är dock att normerna för 
städintervallerna nästa alltid avviker från tvättintervallerna i urvalet. 

 

Förklaring: En gång i veckan=3, Varannan vecka=2, Var tredje vecka=1, Ingår inte=0 

Figur 2 ”Erbjuden städfrekvens” (Källa: Kolada) 
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Förklaring: En gång i veckan=3, Varannan vecka=2, Var tredje vecka eller mer sällan=1, Ingår inte=0 

Figur 3 ”Erbjuden tvättfrekvens” (Källa: Kolada) 

Inköp av dagligvaror sker i princip en gång per vecka, vissa i urvalet har upp till två gånger. En 
del av riktlinjerna anger inköp/ärende medan vissa riktlinjer dragit en tydlig gräns mellan inköp 
(av matvaror) och ärenden. I dessa fall menar man att så pass stor andel av ärendena idag kan 
uträttas över internet (post- och bankärenden) samt att ansvaret för detta snarare ska ligga på 
anhöriga och gode män. 

 
 
  2010 2011 2012 

 Alingsås   2   

 Eksjö 2 2 2 

 Eslöv 2 2 1 

 Falköping   3 3 

 Finspång 2 3 2 

 Heby 2 3 3 

 Härjedalen 2 2 3 

 Kungälv   2 2 

 Munkfors       

 Sollentuna 3 3 3 

 Sundbyberg 3     

 Täby 2     

 Uppsala 3     

 Vara 2 3 2 

 Vingåker 2   2 

 Västerås 3 3 1 

 
Förklaring: 3 = mer än en gång per vecka, 2 = en gång per vecka, 1 = färre än en gång per vecka, 0=ingår ej.  

Tabell nr 1 ”Erbjuden hjälp med dagligvaruinköp” (Källa: Kolada) 

Under insatser kring personlig hygien och omvårdnad föreskriver de flesta riktlinjer att det är en 
behovsbedömning som utgör grunden för beslut. I lite mer än en tredjedel av riktlinjerna har man 
angivit normen till ca 1 gång per vecka. 
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Inom avdelning stöd är den gemensamma nämnaren att alla kommuner erbjuder trygghetslarm, 
inskränkning i erbjudandet finns i ett fall. På områdena ledsagning och dagverksamhet varierar 
riktlinjerna och det finns inga direkta utfästelser som är generella. De flesta kommuner erbjuder 
dagverksamhet på vardagar och deltagande är behovsstyrt.  

Ledsagning är det området där variationen är störst, från att närstående ska sköta detta eller 
undantagsvis kan detta beviljas/specialfall till att beviljas upp till max 20 timmar per månad. När 
det gäller stöd till anhöriga som vårdar någon närstående finns möjlighet till avlösning. Den del 
som avses här är den som är avgiftsfri. I princip alla kommuner erbjuder detta och i medeltal 
erbjuds knappt 15 timmar per månad. 

  2010 2011 2012 

 Alingsås   3   

 Eksjö 2 2 3 

 Eslöv 3 3 3 

 Falköping   3 3 

 Finspång 0 0 0 

 Heby 3 3 3 

 Härjedalen 2 3 0 

 Kungälv   3 3 

 Munkfors       

 Sollentuna 3 3 3 

 Sundbyberg 3     

 Täby 3     

 Uppsala 2     

 Vara 0 3 3 

 Vingåker 3   3 

 Västerås 3 3 3 

 
Förklaring: 3 = mer än en gång per månad, 2 = en gång per månad, 1 = färre än en gång per månad, 0=ingår 
ej.  
Tabell nr 2 ”Erbjuden ledsagarservice” (Källa: Kolada) 

I socialtjänstförordningen från 2006 anges en s.k. parbogaranti. Nyligen har denna utökats till att 
även omfatta den make/maka som eventuellt inte har ett behov av särskilt boende. Detta 
behandlas i drygt hälften av urvalet av riktlinjer. I de fall som behandlar parbogarantin så anges i 
korthet en referens till tidigare gällande förordning. Eftersom detta trätt i kraft nyligen kan det i 
sig vara en förklaring till att riktlinjerna inte uppdaterats. Dock är riktlinjerna väldigt sparsamma 
inom detta område. Ett möjligt skäl kan vara att de särskilda boendena inte är anpassade för 
detta. Forskning och media har berört de så kallade rambesluten. Dock har någon norm för detta 
ännu inte letat sig in i riktlinjerna.  
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Figur 4 ”Beviljade hemtjänsttimmar 65+” (Källa: Kolada) 

 

Figur 5 ”Beviljade hemtjänsttimmar 80+” (Källa: Kolada)  

Som kontrast till riktlinjerna visar uppsatsen även en del av brukarbedömningarna. Figuren nedan 
visar att brukarnas uppfattning om deras delaktighet i att utforma genomförandeplan avseende 
hemtjänst varierar kraftigt från en kommun till en annan. Dock är variationen avsevärt mindre 
om man jämför år 2011 och 2012 för en enskild kommun. En möjlig förklaring är att det är 
samma riktlinjer och samma organisation och att det varken skett en dramatisk förbättring eller 
försämring av verksamheten. Tre av kommunerna uppvisar dramatiska förändringar, Vingåker 
har en stark förbättring på området, medan Härjedalen och Munkfors har en stark försämring.  

 

Figur 6 ”Brukarbedömning delaktighet i att utforma genomförandeplan” (Källa: Kolada) 

Brukarnas betyg på hemtjänsten är relativt gott, för urvalet betraktar sig mellan ca 80-90% som 
nöjda, fyra av kommunerna i urvalet ligger över 90% och ingen under 80%. Jämfört med nöjdhet 
med själva hemtjänsten så verkar även hemtjänsten ha tillräckligt med tid för att utföra 
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uppgifterna. Dock är det inte lika stor andel av brukarna som är anser att tiden räcker till som de 
som är nöjda med hemtjänsten. Än mindre blir denna andel nöjda respondenter när man ser till 
om hemtjänstinsatserna behovsanpassats. 

 

Figur 7 ”Brukarbedömning av hemtjänst” (Källa: Kolada) 

 

 

Figur 8 ”Brukarbedömning hemtjänst har tillräcklig tid” (Källa: Kolada) 

 

 

Figur 9 ”Brukarbedömning hemtjänst har behovsanpassats” (Källa: Kolada) 
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7. Analys och diskussion 

Kapitelet är disponerat så att den inleds med en generell analys av hela urvalet och riktlinjerna 
som styrmetod, baserat på teori och tidigare forskning. Därefter diskuterar uppsatsen avvikelser i 
urvalets riktlinjer både utifrån dess utformning och eventuella avvikelser utifrån lagstiftning. Sista 
avsnittet sammanfattar de två inledande och ger förslag på förklaringar om varför det ser ut som 
det gör.  

 

7.1 Generellt om riktlinjerna 

Riktlinjerna är oftast allmänt hållna och anger som främsta syfte att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt och tolkning av lagen samt till viss del även ge ett stöd i bedömning av 
omfattning på åtgärder som ska beviljas vid beslut. Tydligt är att kommunerna fokuserar mycket 
på att följa och referera till lagtexten. Detta leder till att riktlinjerna i sak inte avviker från 
varandra på ett väsentligt sätt även om omfattningen varierar från 3 sidor upp till 44 sidor. När 
man söker efter riktlinjerna på kommunernas hemsida så finner man dem. Man ”skyltar” dock i 
princip aldrig med riktlinjerna. I vissa fall sker åtkomst genom att riktlinjerna är ett dokument i en 
upphandling. Vad som däremot finns är bitvis rätt omfattande planer och styrdokument för 
verksamheten samt även information till kommuninvånare om själva utbudet. Slutsatsen är 
närmast att riktlinjerna i princip är ”interna” dokument för verksamheten, en fråga är då varför 
det finns en pedagogisk inriktning med att försöka förklara innebörden av socialtjänstlagen och 
centrala begrepp. En förklaring kan vara att det är den lokala politikens tolkning som formulerar 
detta och att denna sedan blir arbetsinstruktion till handläggarna. 

När länsstyrelserna granskade riktlinjer för LSS gavs mycket hård kritik. Inom riktlinjer för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen är det inte möjligt att hitta samma kritik, dock finns 
det riktlinjer som formulerar sig fel exempelvis kan man ange ”Det är socialtjänstlagen, 
socialnämndens riktlinjer och den enskildes behov som styr insatsen och dess omfattning så att 
den enskilde uppnår en skälig levnadsnivå.” Det finns förvisso ett utrymme för kommunen att 
styra behov efter lokala förutsättningar, men det är inte juridiskt hållbart att hänvisa till lokala 
riktlinjer i ett avslag. Man kan inte komma fram till att kommunerna slarvar med lagtolkning i 
riktlinjerna, däremot är språket bitvis allmänt hållet. Man kan fundera på vilket språkbruk som 
ska användas i en riktlinje – formellt eller allmänt. Att man anger insatsernas frekvens och 
omfattning av tid behöver inte stå i strid med lagstiftningen, däremot får man problem om man 
inte tydligt anger att detta är ett golv. Rimligare är att ange detta och utgå från att detta är 
riktvärden som mäts att de faktiskt fungerar, ytterligare tillägg, som också finns i många riktlinjer, 
är att det är behovet som styr och att man faktiskt beviljas efter behov.  

En annan generell brist är att betona att man kan i princip ansöka om vad som helst. 
Länsstyrelserna (2007) påpekade att sociala och existentiella behov inte framgår av riktlinjerna. 
Visserligen kan det vara svårt att formulera detta i en riktlinje och att dessa åtgärder är speciellt 
lämpade för individuell bedömning. Det som talar emot är att människors behov inte skiljer sig 
radikalt, dessutom måste kommunernas ”insatskatalog” i princip förekomma behovet. På detta 
område är kommunerna inte särskilt kreativa utan gör det lagen säger och beskriver det som går 
att kvantifiera.  Det finns en avsaknad av att betona att ambitionen i kommunen är högre än vad 
socialtjänstlagen föreskriver. Verkligheten behöver inte vara en spegelbild av riktlinjen, utan 
snarare finns denna ambition i ett annat dokument. Ett bra exempel är Kungälvs kommun vars 
riktlinjer inte kan anses som särskilt generösa i sammanhanget, men som utsetts till bäst i Sverige 
på äldreomsorg i en mätning gjord av socialdepartementet. 
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Övergripande är givetvis vilken ekonomi enskilda kommuner har. Däremot är det inte möjligt att 
utläsa att sämre eller bättre ekonomi ger något utslag i hur man formulerar sina riktlinjer. 
Slutsatsen är given att oavsett ekonomi och förutsättningar så formuleras riktlinjerna i princip 
enligt gällande lag. Att ansökningarna om bistånd blir det som kommunen erbjuder och att det 
sker en ”förhandling” innan det formellt dokumenteras är nästintill uppenbart, både forskning 
och statistik vittnar om detta. Tillsynmyndigheternas kritik kan tyckas befogad, men i själva 
verket erbjuder man rätt lite information till allmänheten på det området utan beskriver själv 
formalia. Även om kommunen har ansvaret för kommuninvånarna så skulle Socialstyrelsen 
kunna vara en kravställare på området. 

Sådan lagstiftning sådant utförande. Det kan tyckas att mycket kritik landar på kommunerna och 
deras riktlinjer. Men ur ett tillämpningsperspektiv så är lagstiftningen väldigt allmänt hållen om 
hur man löser uppgiften och hur det ska följas upp. Området är i stort behov av rättspraxis, 
vilken uteblivit och därmed tvingat fram riktlinjer. Problemet är att invånare i Sverige kommer att 
behandlas olika beroende på vart man bor. 

 

7.2 Specifikt om urvalets riktlinjer 

Om syften 

I urvalets saknar fyra av kommunernas riktlinjer ett tydligt syfte. Två av dessa avviker i övrigt 
mycket vad gäller formen på riktlinjerna (Västerås och Härjedalen) och en tredje (Vingåker) är 
väldigt kort i utformningens innehåll, men följer ändå ett allmänt mönster bland urvalet. Alingsås 
är den som har allt som övriga har, men som saknar ett syfte. Det går inte att ge en bra förklaring 
till varför man inte valt att ha med syfte baserat på textens innehåll i Alingsås och Vingåker. I de 
två övriga så är Västerås att betraktas som nämndens ambitionsnivå och Härjedalens riktlinjer kan 
man ifrågasätta om det verkligen är officiella riktlinjer.  

De flesta beskrivningar av syftet med riktlinjerna håller måttet så tillvida att man förklarar att 
riktlinjens syfte är ett hjälpmedel för att skapa enhetlighet i bedömningarna samt också förklarar 
riktlinjernas förhållande till lagstiftningen. Om detta syfte inte funnits med eller om syftet endast 
återgett Socialtjänstlagens rätt till bistånd blir riktlinjernas innehåll i princip reducerat till 
normtider för serviceinsatser. 

 

Om omfattning 

I urvalet gäller att ungefär 20 sidor är ett medelvärde på dokumentens sidantal. De två som 
avviker mest från detta, Uppsala och Munkfors, är dubbelt så långa. Intressant nog av helt olika 
skäl. Att dessa blir långa beror inte endast på att man citerar fler lagparagrafer, vilket bidrar starkt 
till ökad omfattning i urvalet. I Munkfors ligger förklaringen i att mottagarna inte är begränsat till 
kommunens handläggare och syftet är inte enbart att skapa enhetlighet i handläggandet, utan 
dessa har snarare karaktären av ett kvalitetsledningssystem. Man får också intrycket att de mest 
omfattande riktlinjerna i urvalet har uppmärksammat att tillämpning av ramlagar med liten andel 
praxis kopplat till sig skapar problem med enhetlighet i bedömningarna. Därför har man författat 
ett dokument som ger ”alla” svaren på vad som står i lagstiftningen och hur detta ska tolkas 
lokalt och hur detta sedan ska passas in i vad kommunen praktiskt förmår att leverera. Däremot 
kan man fundera på om deras klienter läser riktlinjerna och godtar tolkningen. 
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Tanken är säkert god, men man ställer principer om likabehandling mot Socialtjänstlagens 
individuella behovsbedömning mot varandra. Man kan säga att dessa kommuner har uppfattat ett 
problem i tillämpning, detta problem kan ha sin grund i både enhetlig bedömning och i 
ekonomiskt utfall. Oavsett ”glöms” dessa bort centrala spår i lagstiftningen. Ett förslag på lösning 
är istället att inte se detta som ett problem, utan som en del i verksamhetens ständiga utmaning. 

I Uppsala blir riktlinjerna långa för att mottagarna är i princip hela kedjan inom äldreomsorg. 
Man formulerar även principer som ska gälla och har även en hel del generösa utfästelser som 
markerar att ambitionsnivån är högre än lagens lägsta nivå. Däremot kan man tänka sig att i 
jämförelse mot övriga erbjuder den inte handläggarna samma ”stöd” när det gäller rådande lokala 
normer, men det bör antagligen inte en riktlinje göra om man strikt ska bedöma individuellt 
behov. 

En lång riktlinje är nödvändigtvis inte en bra riktlinje. Vissa riktlinjer är informationsmaterial till 
kommunmedborgare och vissa är skrivna som instruktioner till handläggare. Falköping har t.ex. 
drag av båda, men frågan är om den är bra för någon i avseendet att kommunicera vad som 
faktiskt gäller då den mer har karaktären av ett uppslagsverk än generella regler vid bedömning. 

 

Om normer 

Faktum är att en stor del av riktlinjerna förskriver hur ofta en insats normalt beviljas och en del 
fall hur lång tid en insats ska ta. Tydligen är detta inte i strid med lagen att skriva så, däremot kan 
man ifrågasätta lämpligheten. Det finns ett samband med att de som kvantifierar insatserna i 
riktlinjerna också tillämpar LOV eller valfrihetssystem. Det kan vara ett sätt att nyttja samma 
dokument även för utförarna av hemtjänstinsatser. Samtidigt är det troligt att detta är en del i att 
handläggarna indirekt ska ha ett fokus på kostnader och inte vara för generösa. En annan 
förklaring kan vara att det är lättare att öka omfattningen på insatserna än att minska dessa, 
bevisbördan ligger då på kommunen att ange varför behovet man själva bedömde nu har 
minskat. Konsekvensen av detta är att den lokala normen blir väldigt dominerande och riskerar 
att sätta rimligheten ur spel. Att föreskriva normer behöver i sig inte vara fel, men man kan 
ifrågasätta varför dessa överhuvudtaget avviker från en riktlinje till en annan, troligvis avviker inte 
befolkningen kommuner emellan radikalt. Behovsbedömning är som alla andra bedömningar 
behäftade med en viss osäkerhet i det enskilda fallet. En del riktlinjer berör ADL-trappan som 
säkerligen utgör en grund i att bedöma behovet. Det andra är att statistik är hjälpsamt. Man skulle 
kunna ange i normen för serviceinsatserna att vid en viss ålder är detta normen. Generellt så är 
det bara en riktlinje som motiverar sin norm och den gör det då genom rättspraxis. Skälet till 
detta går inte att säga, kanske är detta för abstrakt för klienterna, men mertalet av riktlinjerna 
riktar sig faktiskt till professionella handläggare. Socialtjänstlagens målsättning är sannolikt något 
som en stor del av befolkningen kan ställa sig bakom. Om Socialtjänsten i en kommun snarare 
tillämpar en normbedömning än en behovsbedömning riskerar verksamheten att tappa 
förtroendet.  

 

Rättighet  

Socialtjänstlagen brukar benämnas som en rättighetslag. Den som har ett behov den själv inte kan 
tillgodose har rätt till bistånd. På det området har uppsatsen uppmärksammat att många av 
urvalets riktlinjer anger typiskt på serviceinsatserna att en insats ”kan” beviljas när den i själva 
verkat ”ska” beviljas om behov finns. Det handlar om en rätt till något, från någon annan är det 
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fråga om ett skall-krav, t.ex. om vi har rätt till sjukvård – ska vi också få det, att man ”kan” få det 
betyder innebär inte en rätt att få det. Många av riktlinjerna har gjort en helgardering på området 
genom att skriva liknande att Socialtjänstlagen är styrande eller att riktlinjerna inte får inskränka 
den enskildes rätt till bistånd. Samtidigt kan man fråga sig varför man inte är mera noggrann i 
formuleringen. En förklaring kan vara att handläggaren fattar beslut på delegation, men då borde 
formulering vara ”får” beviljas. 

 

Processen – kommunalt ansvar och anhörigas ansvar 

En del av riktlinjerna i urvalet beskriver handläggningsprocessen och har även checklistor för vad 
som ska framgå av ett beslut. Sannolikt är dessa ett bra stöd till handläggarna i den praktiska 
verksamheten. Vad som är påfallande tydligt är att man först ska kontrollera om ansökan ens ska 
behandlas, man beskriver det genom att första åtgärd är att kontrollera om personen får söka i 
denna kommun och sedan om formen på ansökan är rätt. Om detta uppfylls ska man pröva om 
någon annan i omgivningen till den sökande kan utföra uppgiften. Därefter kommer man till att 
kommunen har det yttersta ansvaret och då ska i princip riktlinjerna tillämpas så att för mycket 
insatser inte beviljas, det finns ingen riktlinje som berör problem med att bevilja för lite insatser. 

Kommunen har ansvaret om ingen annan kan ställa upp, men detta blir ett potentiellt 
likabehandlingsproblem om anhöriga och omgivningen skulle vägra att ställa upp eller inte gör 
det på ett kvalitetssäkrat sätt. I princip behandlar ingen riktlinje huruvida anhöriga, som förväntas 
göra något och som faktiskt ingår i ett beslut, faktiskt utför detta. Frågan är om en klient som fått 
sitt behov tillgodosett på annat sätt än genom insats av kommunen faktiskt får sitt behov 
omprövat i samma utsträckning som en klient som fått behovet tillgodosett genom beslut? 
Riktlinjerna berör sällan specifika problemställningar utan är mer inriktade på övergripande 
sådana i lagstiftningens tillämpning, utantaget skulle vara beviljad dubbelbemanning, men det är 
sannolikt för att det innebär en större kostnad.  

 

Endast följa lagen eller högre ambitionsnivå? 

Om riktlinjerna följer lagen går egentligen inte att säga eftersom det inte finns några lagkrav på 
själva riktlinjerna samt att det alltid är fråga om individuell behovsbedömning. I princip alla 
riktlinjer formulerar en slags tolkning av ”skälig levnadsnivå” indirekt genom att frekvens- och 
tidsätta serviceinsatser, om dessa råkar sammanfalla med det faktiska behovet så kan man säga att 
riktlinjerna är i enlighet med lagstiftningen. Av detta kan man dra slutsatsen av att det inte finns 
någon större ambition av att ge sina medborgare mer än minsta möjliga utfästelse. Det finns dock 
ett specifikt undantag i Uppsala kommun faktiskt specificerar sin ”värdighetsgaranti” som en 
rättighet. Denna riktlinje har även en formulerad värdegrund och sammantaget har denna riktlinje 
ett tydligt klientperspektiv. Man kan även nämna Sollentuna som ett annat bra exempel genom att 
det är den enda riktlinjen som formulerar en vision. Visionen höjer målsättningen över 
lagstiftningen, men däremot är trovärdigheten hos denna tveksam i ljuset av fokuseringen på 
enhetstider för serviceinsatser, som är urvalets allra mest långtgående. Bland övriga är det två som 
formulerar så kallade ledord som ska genomsyra verksamheten.   
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7.3 Serviceinsatserna 

Resultatet av lagstiftning och tillämpning står att finna i hemtjänsten. Det är inom det området vis 
ser utfallet. Även om uppsatsen inte fokuserar på detta är det värt att belysa några fakta. 
Brukarundersökningar om man behovsanpassat hemtjänsten ligger i snitt på strax över 70%, dvs 
att hjälptagaren/klienten anser att individuellt behov tillgodoses. Räknat som ett Nöjd Kund 
Index (NKI) är detta inte något dåligt värde. Som parallell kan anges att en offentlig 
fastighetsägare hade betraktat detta som ett mycket bra resultat. Författarens uppfattning är dock 
att med nuvarande systematik kommer denna siffra att sjunka genom att kommande generation 
av äldre sannolikt vänt vid att ställa högre krav på service. På frågan om man är delaktig i 
genomförandeplanen ser man att vissa kommuner i urvalet får 100%, men att det nationellt ligger 
strax över 50%. Det kan vara ett ytterligare argument för att kommunens resurser prioriteras 
framför individens behov, det visar också på problemet när lagstiftaren i princip formulerar en 
ambition. Tidsmässigt så anges att hemtjänsten i urvalet har tillräckligt med tid, svaren varierar 
mellan 70-90%. Tittar man på hur nöjda brukarna är med hemtjänsten hamnar siffran på 90%. 
Detta står lite i kontrast till forskning som beskriver en bitvis dyster bild av hur hemtjänst 
fungerar eller inte fungerar. Om dessa siffror beror på att våra äldre är lätta att tillfredsställa eller 
om systemet faktiskt fungerar rätt bra, är en fråga utan svar.  

Att kommunen har en insatskatalog och att viss bedömning sker efter en ”mall” behöver inte 
vara ett problem i sammanhanget. Däremot saknas sannolikt både rutiner och resurser att följa 
upp och ompröva beslut i den omfattning som faktiskt behövs. Hjälptagaren inom äldreområdet 
blir sannolikt inte bättre på att formulera sina krav och behov ju äldre de blir av diagrammen 
ovan med beviljade timmar för hemtjänst så är det värt att notera att rätt dessa inte utökas 
speciellt mycket från åldern 65+ till 80+. Resultatet är mer i linje med att man väntar och ser hur 
det går och händer något får man öka på insatsen, med andra ord ingen behovsbedömning. 

Det som uppsatsen inte behandlar är hur riktlinjerna tillämpas i praktiken. Sannolikt finns det 
både intern praxis och tjänstemannadirektiv som påverkar omfattningen på de insatser man 
beviljar.  

 

7.4 Legitimitet och styrningsteorier i myndighetsutövningen  

I kapitel 4 redogjordes för Webers teorier kring myndighetsutövningens behov av legitimitet. 
Enligt Weber var tjänstemännens relation till medborgare minst lika viktig som möjligheten att 
kunna påverka genom allmänna val. Riktlinjerna är en del i styrningskedjan som ska skapa denna 
legitimitet, dock är det viktigt att påpeka att högst upp i styrningskedjan finns lagstiftningen, 
vilken vi kan konstatera att riktlinjerna ”tolkar” snarare än att man följer dessa. Således är 
slutsatsen att detta kan ge upphov till en legitimitetsbrist eftersom kedjan inte är konsekvent hela 
vägen. Riktlinjerna har som syfte att få handläggarna att arbeta konsekvent och enhetligt. Hur 
socialtjänsten uppfattas och dess legitimitet påverkas av mötet med medborgarna. SKTF 
genomförde 2008 (www.vision.se) en opinionsundersökning som visar att förtroendet för 
socialtjänsten är lågt, ca 17% av de tillfrågade. Däremot ökade förtroendet bland de som hade 
haft en faktisk kontakt med socialtjänsten. I denna del stämmer Webers teori om tjänstemannens 
påverkan, däremot kan man inte säga att beslutet blir mer legitimt av den anledningen. Det finns 
en variation riktlinjerna emellan, så att kalla handläggarna för byråkrater som eftersträvar 
procedurmässig korrekthet genom att man skulle följa riktlinjerna går inte att belägga, men det 
finns en påverkan av riktlinjerna som formar besluten, vilket illustreras av figur nr 1 i kapitel 3 
och även visas i figurerna i kapitel 6 avseende beviljade hemtjänstinsatser. Legitimiteten skulle 
varit avsevärt högre om man kunde räkna handläggarna till den professionella modellen. Detta 
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lyfter frågan om det finns ett behov av att legitimera yrkeskåren, så sent som i september 2013 
har en motion om detta lagts fram (2013/14:So648).  

Legitimiteten i styrningskedjan på en generell nivå är rätt otydlig. Från stat till kommun är det 
frågan om en direkt styrning, från kommunal nämnd till förvaltningen är det också fråga om en 
direkt styrning i form av riktlinjer, men den blandas med indirekta drag. En förklaring till 
otydligheten står att finna i SKTF:s socialchefenkät. Där påpekas bland annat att socialchefen 
upplever att det råder samförstånd mellan ansvarig nämnd och förvaltningen, men inte att 
dialogen med kommunstyrelsen inte bär samma drag. Den lokala politiken har flera beslutsfattare 
och resursfördelningen. Om man genom teorins olika perspektiv, top-down och bottom-up, ska 
försöka skapa förklaringsmodeller bör man försöka kombinera dessa. Stor del av forskningen i 
uppsatsen utgår från bottom-up och studerar handläggarnas handlande och försöker sedan att 
sätta det i ett perspektiv utifrån vad lagstiftningen avser. Däremot saknas liknande studier av 
politiska beslut på lokal nivå. En annan trolig orsak till studiernas inriktning är Lipskys teori om 
närbyråkratens handlingsutrymme, denna anger dock att ärendemängden tvingar handläggarna till 
att följa rutiner och riktlinjer. SKTF:s enkät bland socialchefer ger stöd åt detta resonemang. Här 
anger över hälften att man har ett potentiellt arbetsmiljöproblem genom att det saknas 
ekonomiska marginaler, dessutom anger en femtedel att man inte kan uppfylla lagens intentioner. 
Enkäten tar även upp frågan om huruvida det föreligger oklarheter kring ansvarsfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän. Resultatet ger att man endast är delvis överens. Två 
kommentarer illustrerar problematiken:  

”Politiker klarar inte mål och strategifrågorna men vill in i verksamhetsfrågor” 

”Politiker har oftast högre ambitionsnivå än de resurser (pengar etc) som skickas 
med.”  

Den första kommentaren stämmer överens med teorin i kapitel 3 som anger att politikerna fattar 
beslut om att fastställa mål och riktlinjer, men att innehållet snarare styrts av en 
chefstjänsteman/socialchef. Den andra kommentaren går faktiskt på samma linje, genom att 
riktlinjerna är en begränsning och inte fråga om något generöst ”valfläsk”. Teoretiskt skulle 
socialchefen kunna utöva ett relativt stort systematiskt inflytande på hur handläggarna bedömer 
behov och vad som beviljas. Sannolikt är denna chef också väldigt involverad i att skapa de 
riktlinjer som styr verksamheten. Denna chef har också nämndens förtroende för att lösa 
uppgiften och tillåts att sköta den dagliga verksamheten. Eftersom verksamheten består av en 
mängd enskilda fall och den praktiskt mäts i budget, är det fullt möjligt att en chef som håller 
angivna budgetramar är en bra chef ur politikernas synvinkel. Politikerna engagerar sig snarare i 
enskilda fall, vilket i praktiken har liten inverkan i det stora hela. Politiken har kanske minst 
intresse av att inte bevilja den hjälpsökande insatser, eftersom man inte vill falla i dålig dager i 
media samt att man sannolikt vill bli omvalda. 

Resonemanget om att närbyråkraten kan påverka väldigt mycket är i vårt sammanhang sant i 
teorin. Däremot vittnar många uppsatser om att det inte finns den tiden till att göra individuella 
bedömningar, men samtidigt så styr också ekonomi och riktlinjer rätt mycket av verksamheten. 
En handläggare som vill ha det inflytandet över beslutsimplementering som beskrivs får sannolikt 
en ganska jobbig tillvaro. Slutsatsen sammantaget när det gäller styrningen är att verksamheten 
styrs genom en rätt diffus indirekt styrning av många olika parter, lokalt handlar det om 
kommunstyrelse, nämnd och socialchef. Detta sker genom att begränsa både ekonomiska 
resurser och bemanning. Resultatet är att verksamheten blir händelsestyrd och reaktiv i nästan alla 
avseenden. Intrycket är att tjänstemännen inklusive deras chef är rätt hårt ansatta från alla håll 
och att det snarare handlar om att lösa dagliga problem snarare än att driva någon målinriktad 
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politisk agenda. Riktlinjernas inverkan är inte fullständig utifrån vad forskningen visar, utan 
handläggarna gör trots allt en individuell behovsbedömning och hämtar visst stöd i riktlinjerna. 

 

7.5 Beslut och ramlagar 

Socialtjänstlagen är klar och tydlig på många punkter, men i avseende på tillämpning erbjuder den 
inte mycket stöd. Lagen säger att den enskilde har rätt till bistånd som krävs för att uppnå en 
skälig levnadsnivå, däremot ges ingen information om vad som anses vara ”skäligt”. Idén med 
ramlag är att abstrakta mål, genom en styrningskedja, bryts ned till konkreta mål och tillämpning. 
Problemen uppstår när man ska beskriva policyprocessen som en helt och hållet rationell process 
som är helt genomtänkt. Snarare kommer en hel del policydokument och till viss del lagändringar 
till genom enskilda fall som skapat opinion som politiker känner sig tvungna att följa. När man i 
denna förlängning studerar riktlinjer ska man vara klar över att dessa revideras ännu enklare än 
lag och förordningar, enklast är genom muntliga direktiv. Om man samtidigt tänker sig att 
handläggare också för ett visst ansvar att följa upp budget i de beslut man handlägger är risken att 
man skapar en maximinivå i de riktlinjer man ska följa. Riktlinjerna kan ju vara författade av en 
chefstjänsteman med främsta mål att hålla budget, en sådan inriktning riskerar att nästan 
frikopplas från både Socialtjänstlag och behovsbedömning. 

Ett ytterligare problem med att beskriva policyprocessen som rationell är att man söker svaren på 
eventuella brister genom att beskriva att politiker som okunniga amatörer och handläggare som 
att de inte går att styra eller att de handlar i egenintresse. Det går inte att belägga detta. Problemet 
är att den politiska beslutsfattaren lyssnar till opinionen och sedan vill man få till förändringar, 
men dessa kan inte komma till hur som helst, vilket påpekas av utföraren. Snarare vore det 
kanske lämpligt att se politikerna i socialnämnden som professionella inom att fatta politiska 
beslut och handläggarna/förvaltningen som professionella på att tillämpa detta, med fokus på att 
det sker under rättvisa förhållanden för alla medborgare. Det synsättet är mer anpassat för den 
dynamiska verksamhet som det faktiskt är och det stämmer bättre överens med att 
Socialtjänstlagen är en ramlag. Trots allt så är det målsättningar som formulerades på 1980-talet 
och de är fortfarande aktuella, dock förändras preferenser och synsätt över tiden. Lagen har 
överlevt den ekonomiska kris som vi upplevde på 1990-talet och även dagens politiska ledning. 
Dess stora problem tillsammans med socialtjänsten är att innehållet inte är kommunicerat till 
allmänheten utan vanligtvis har folk en allmän förväntan om välfärdssystemet. 

Det rationella med ramlagar ska vara att det ger större utrymme för frihet och flexibilitet och i 
förlängningen ska det leda till att man kan göra en individuell behovsbedömning. 
Formuleringarna avseende grundläggande värderingar blir samtidigt mycket hållbara över tiden. 
Socialtjänsten är samtidigt en kommunal uppgift där myndighetsutövning delegerats från stat till 
kommun. Genom en så pass flexibel lagstiftning är det också risk att denna frihet och flexibilitet 
snarare nyttjas av kommunen för att reglera sin ekonomi än att tillgodose individens behov. Det 
leder också till att olika kommuner har olika nivå på vård och omsorg. Myndighetsutövning 
delegeras från stat till kommun och i kommunen från socialnämnd till den enskilde handläggaren. 
På den vägen översätts lagstiftning till tillämpbara riktlinjer och passerar samtidigt många led av 
beslutsfattare. Detta ökar säkerligen variationen i besluten oavsett hur kompetenta handläggare 
man än har. Eftersom detta upplägg är fullt av gråzoner och tolkningsmöjligheter när det 
kommer till enskilda fall är det också möjligt för de som ska tillämpa myndighetsutövningen att 
göra egna tolkningar. Detta kan man göra, riktlinjer till trots, i alla fall teoretiskt.  
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Man får lätt intrycket att Socialtjänsten är ett problematiskt område, speciellt när man tittar på 
forskningen tillsammans med media som gärna belyser både kvalitetsbrister och tillämpningsfel. 
Trots allt finns det mycket som tyder på att verksamheten fungerar rätt bra utifrån rådande 
förutsättningar, med tanke på hur många som omfattas och berörs av landets Socialtjänster. 
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