Hur bör sociala insatser
tillhandahållas?
– En studie av Linköpings kommuns arbete
med servicetjänster inom socialtjänsten
Martin Börjeson
Sedan ett antal år har man i Linköping bedrivit ett arbete med sikte på
att utveckla en mer lättillgänglig socialtjänst. Målsättningen har varit
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mött kritik från ansvariga tillsynsmyndigheter som hävdat att detta inte varit
förenligt med gällande lagstiftning, och Förvaltningsrätten har förelagt
kommunen att efterfölja den kritik som formulerats i tillsynsrapporterna.
I denna studie riktas emellertid inte intresset mot de juridiska frågorna,
utan vilken betydelse detta sätt att organisera och tillhandahålla sociala
insatser haft. Med utgångspunkt i en studie av sex verksamheter
inom socialtjänsten i Linköpings kommun, undersöks vilken betydelse
den ökade serviceinriktningen haft, dels för berörda brukare, dels för de anställda och det sociala arbetet. Studien är relevant inte bara för Linköpings
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tillhandahållas för att bli så tillgängliga som möjligt.
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Förord
Denna CKS-rapport utgör slutrapporten från projektet ”Servicetjänster inom
socialtjänsten” som bedrivits vid Centrum för kommunstrategiska studier,
2014–2016. Projektet har varit ett uppdrag med finansiering från Linköpings
kommun. Utifrån studier om Linköpings kommuns organisation för sociala insatser utvecklar Martin Börjeson genom denna rapport en utförlig diskussion om
form och innehåll för detta viktiga kommunala verksamhetsområde. Vi hoppas
att rapportens syntetiserande resonemang bidrar till en initierad diskussion om
sociala insatser och att studiens resultat och slutsatser kan vara ett kunskapsstöd
för kommuner som står inför strategiska vägval för detta kommunala ansvar.
Flera forskare har varit involverade i ”Servicetjänster inom socialtjänsten”
och under projekttiden har resultat redovisats genom olika kanaler. Följande
skrifter finns att tillgå via CKS eller författarna:
• Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i
Linköpings kommun – En bakgrundsbeskrivning”, CKS Arbetsnotat
2014-02-26.
• Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i
Linköpings kommun – Beskrivning av verksamheter”, CKS Arbetsnotat
2014-04-15.
• Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i
Linköpings kommun – En redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning”, CKS Arbetsnotat 2015-03-20.
• Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Servicetjänster utan biståndsbedömning?”, Uppsats presenterad vid Nordiska FORSA och NOUSA symposiet
På spaning efter det sociala arbetets kulturer i Malmö 8-10 oktober 2014.
• Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Vad betyder servicetjänster för
brukarna och för det sociala arbetet”, i Ekström-Ulvenäs, Elisabeth
m.fl. 2015. Socialtjänst utan biståndsbedömning – en rapport om öppna
sociala tjänster. Solna: STQM Management.
• Börjeson, Martin. ”Social services without needs assessment?”, Uppsats
presenterad vid NOUSA/FORSA conference Decisions, Outcome &
Change in Copenhagen 7-9 november 2016.
Martin Börjeson som är författare till denna CKS-rapport har presenterat
resultat från projektet muntligt vid olika tillfällen. Detta har bland annat skett
vid följande arrangemang:
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• ”Lättillgänglig socialtjänst främjar hälsa och ger goda livsvillkor för
medborgarna i Linköping”, lunchseminarium i Almedalen, 1 juli 2013.
• ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”, seminarium i Stockholm arrangerat av STQM Management, 24 april 2015.
• ”Hur bör kommunens sociala insatser organiseras och tillhandahållas?
En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom
socialtjänsten”, Socionomdagarna i Stockholm 16 november 2016.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Kapitel 1. Inledning och bakgrund
En central fråga för det kommunala sociala arbetet
Detta är en studie av hur kommunala sociala insatser, det vi brukar kalla
socialtjänst, kan och bör organiseras respektive tillhandahållas. Detta är en
fråga som regleras såväl i lagstiftningen, som i olika myndigheters föreskrifter
och riktlinjer. Men det är också en fråga där det finns ett utrymme för enskilda
kommuner att, utifrån lokala förutsättningar och behov, påverka hur detta ska
göras. Därmed är det en central fråga då vi diskuterar den lokala välfärdspolitikens utformning.
Mer specifikt utgår vi i vår diskussion om dessa frågor från en undersökning
av hur man i Linköpings kommun arbetat med att utveckla en modell med s.k.
servicetjänster och/eller en ökad serviceinriktning, dvs. sociala insatser som
tillhandahålls utan föregående biståndsbedömning och myndighetsbeslut. I
denna studerar vi vilken betydelse denna modell med servicetjänster haft, dels
för brukare och medborgare, dels för anställda inom socialtjänsten och för det
sociala arbetet.
Bakgrunden är att man i Linköping under flera år bedrivit ett arbete med
sikte på att göra socialtjänsten mer tillgänglig genom att erbjuda ett flertal
insatser som service (eller öppna insatser). I en rapport från 2015 definieras
serviceinsatser på följande sätt:
Serviceinsatser grundar sig på kommunala regler, har karaktären
av avtal/kontrakt och bygger på ömsesidighet, dvs. överenskommelser mellan likvärdiga parter. Den enskilde väljer själv och har
stort inflytande genom att hens önskemål ställs mot givna regler.
Serviceinsatser kan inte överklagas med förvaltningsbesvär utan
enbart i form av kommunalbesvär. (Socialtjänst utan biståndsbedömning …, sid. 8)

I samma rapport beskriver man också kommunens motiv för att arbeta på
detta sätt, och det kan inledningsvis vara rimligt att ge utrymme för att återge
hur kommunen själv formulerar varför detta arbetssätt är viktigt:
Stärkt självbestämmande och tilltro till den enskilde
Genom att enkelt tillhandahålla kommunala tjänster utifrån den
enskildes val av tjänst och inflytande över hur och när service ska
tillhandahållas, stärks den enskildes självbestämmande. Att erbjuda sociala tjänster som service i stället för bistånd är ett sätt att
föra över ”makten” till brukaren.
Ökad tillgänglighet
Genom att göra det möjligt för den enskilde att vända sig direkt
till en utförare av sociala stödinsatser t.ex. i form av en öppen mottagning eller en öppenvårdsenhet när det gäller missbruk ökar
tillgängligheten betydligt. Den enskilde behöver inte invänta en
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utredning och beslut om insats utan kan själv bedöma och avgöra
när och till vilken utförare man vill vända sig och vilken insats
man önskar. /…/
Förebyggande tidiga insatser och erbjudande arbetssätt
Stöd, behandlingsinsatser, boendestöd m.m. som erbjuds som
service står för ett förhållningssätt som på sikt har förebyggande
effekter. Genom att göra olika insatser mer lättillgängliga undanröjs hinder för att söka hjälp varvid stödet kan utges tidigare och
på så sätt ha en förebyggande effekt. /…/
Tydliga yrkesroller, utveckling av professionen
Linköping vill genom sin syn på bistånd och service tydliggöra
för den enskilde medborgaren när hen är föremål för myndighetsutövning respektive erhåller stöd och behandling. (Socialtjänst
utan biståndsbedömning …, sid. 9)

Ett oklart rättsläge …
Linköpings kommuns arbete med servicetjänster har rönt ett betydande
intresse, i första hand från andra kommuner men också från olika myndigheter – under perioder fick kommunen särskilda utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen för att utveckla detta arbetssätt. Men, det
har också ifrågasatts, framför allt i den tillsyn som Länsstyrelsen och Socialstyrelsen (och senare Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO) genomfört.
Länsstyrelsen genomförde i december 2009 en tillsyn av missbruksvården
vid S:t Larsmottagningen i Linköping. Denna tillsyn mynnade ut i en allvarlig
kritik av kommunen för att man erbjöd tjänster såsom rådgivning, motiverande
samtal, psykosocialt stöd och behandling samt vistelse på behandlingshem
utan föregående biståndsbeslut. Man menade att när vård och behandlingsinsatser erbjuds ska beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen fattas.
Under de år som följt har tillsynsmyndigheterna i huvudsak stått fast vid
denna linje, och i maj 2013 ansökte Socialstyrelsen hos Förvaltningsrätten i
Stockholm om att ett vite om en miljon kronor skulle utdömas. Förvaltningsrättens dom kom i juni 2014 och den innebar att kravet på utdömande av vite
avvisades, dock utan att man från Förvaltningsrättens sida tog ställning för
att kommunen hade rätt att erbjuda de aktuella insatserna i form av service.
I domen konstaterades att lagstiftningen på området är oklar, bland annat
beroende på att det varken i lagstiftning eller förarbeten finns någon definition av vad som är allmänt respektive individinriktade insatser.
Parallellt med denna process genomfördes under 2011 tillsyn av kommunens insatser till personer med psykiska funktionshinder, och under 2011-2012
en tillsyn av äldreomsorgen. I bägge fallen resulterade tillsynen i att en skarp
kritik riktades mot kommunen, och även i dessa fall fattade man från IVO:s
sida beslut att förelägga Linköpings kommun att mot ett vite om en miljon
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kronor för respektive område efterfölja den kritik som formulerades i tillsynsrapporterna. I mars 2015 meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping att man
gick på IVO:s linje, men kommunen har därefter begärt prövningstillstånd i
högre instans.1
I maj 2016 meddelade emellertid Högsta förvaltningsdomstolen att de
inte beviljade prövningstillstånd för Linköpings kommun, vilket innebär att
kammarrättens tidigare domar fastställdes.

… och en aktuell politisk fråga
Samtidigt har, under den relativt utsträckta tidsperiod som dessa tillsynsärenden behandlats, frågan också kommit att få en politisk dimension. Flera
politiska partier – på båda sidor blockgränsen – har drivit på för att förändra
socialtjänstlagstiftningen så att kommunerna ska ges större möjligheter att
erbjuda olika insatser i form av service.
I en artikel på DN Debatt 2013-08-24 förde fem kristdemokrater (med
dåvarande äldreministern Maria Larsson i spetsen) fram krav på att socialtjänstlagen skulle ändras så att kommunerna fick möjlighet att erbjuda
äldreomsorg och andra socialtjänstinsatser utan traditionell biståndsbedömning. Och, när regeringen i januari 2014 fattade beslut om direktiv för en
utredning om åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande (Dir. 2014:2) angavs att utredaren skulle ”lämna förslag som innebär
att kommunerna kan erbjuda äldreomsorg och annan service utan traditionell
biståndsbedömning” (sid. 10).
Dessa krav formulerades inte endast från borgerligt håll. I en motion till
riksdagen (2014/15:1161) krävde fem socialdemokrater att regeringen skulle
ta initiativ till en översyn av socialtjänstlagen, med syftet att underlätta ”fortsatta satsningar på servicetjänster som den enskilde kan ta del av efter eget
bestämmande och utan biståndsbeslut”. Och när den nya regeringen beslöt
att ersätta den utredning alliansregeringen tillsatt (se ovan) med en utredning
som hade i uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
(Dir. 2015:072) var en av uppgifterna att ”(om det bedömdes lämpligt) lämna
förslag som innebär att kommunerna kan besluta om omsorg och annan
service till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt än idag”.2

Hur ska dessa konflikter kring frågan om service i socialtjänsten
förstås?
Med vad handlar då detta om? Vad är det som står i vägen för en utveckling
längs de linjer som Linköpings kommun och andra förordar? Det framstår
1
2

Linköpings kommuns respektive Inspektionen för Vård och omsorgs olika rättsliga bedömningar i de
rättsliga processer som var avslutade eller pågående fram till och med våren 2015 beskrivs i ett appendix till STQM 2015.
Sedan dess har flera debattartiklar publicerats där man fört fram krav på att genomföra förändringar
i syfte att underlätta utvecklingen av en mer serviceinriktad socialtjänst; se t.ex. Eva Lindh ”Slopa
krångliga beslut om stöd och bistånd” (Dagens Samhälle, 2015-05-19) och Sture Henriksson & Bror
Önstorp ”Fler borde få en serviceinriktad socialtjänst” (Dagens Samhälle, 2015-12-17).
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onekligen som svårt att motsätta sig att sociala insatser ska tillhandahållas på
ett lättillgängligt sätt, eller för den delen; att den enskilde ska ges möjlighet
att påverka vilka insatser hen ska få del av och/eller hur dessa ska utformas. Så
var ligger egentligen problemet?
Dessa frågor framstår som än mer relevanta mot bakgrund när man
betraktar den bild av socialtjänsten i Linköpings kommun som vi kommer att
redovisa mer utförligt i det kommande. Med risk för att göra en förenklande
sammanfattning kan ändå sägas att resultaten från de intervjuer och enkäter
som kommer att redovisas i denna rapport generellt ger en bild av brukare
som upplever att de blivit väl bemötta, att de haft goda möjligheter att påverka
och att de haft hjälp av de insatser som erbjudits (detta gäller såväl de brukare
som fått del av olika insatser efter biståndsbedömning, som de som fått dem
”som service”). Så vad är det som gjort att detta blivit en så segdragen konflikt,
och att den slutligen blivit föremål för juridisk prövning i flera instanser?
Ett möjligt svar på denna fråga är att det är lagstiftningen som är problematisk, och att tillsynsmyndigheterna inte gjort annat än att konstatera att
det sätt som man tillhandahållit sociala insatser på i Linköpings kommun
inte är förenligt med gällande lagstiftning. Flera av de debattörer som varit
engagerade i debatten (se ovan) har också formulerat sina krav så att man
förordat en översyn av lagstiftningen.
Det är dock inte dessa frågor som står i fokus för denna studie, så till vida
att vi inte kommer att ägna oss åt vare sig gällande rättsläge eller rättstillämpningen på området. Vår uppgift har istället varit att undersöka vad utvecklingen av servicetjänster inneburit, dels för berörde brukare, dels för de anställda
och det sociala arbetet. I detta har vi dock kunnat konstatera att innebörden
i begreppen ”service”, ”servicetjänster” m.m. är långt ifrån klar eller entydig.
Som vi kommer att beskriva mer utförligt senare är det begrepp vars innebörd
förändrats över tid, liksom det är begrepp som tillämpas olika i olika kommuner (se kapitel 2). Det är också begrepp vars innebörd ser olika ut i olika
verksamheter inom Linköpings kommun.
Detta hänger samman med att frågan om service kontra bistånd aktualiserar en konflikt mellan två olika principer för hur olika sociala insatser ska
utformas respektive fördelas. Mellan dessa två principer finns en (ofrånkomlig) spänning, och det är i detta spänningsförhållande som det praktiska
arbetet med olika sociala insatser formas. Därmed är det också ett perspektiv
som utgjort en viktig utgångspunkt för oss i arbetet med denna studie.
Den ena av dessa två principer bygger på att sociala insatser ska erbjudas
som service. Det är en modell som utgår från tanken att den enskilde är kapabel att bedöma sina behov och att formulera vad hen behöver för insatser,
och att den enskildes val därmed ska ges betydande/avgörande tyngd i sammanhanget. Socialtjänstens primära uppgift blir i detta fall att tillhandahålla
de insatser den enskilde efterfrågar. Under senare år har detta synsätt framför
allt kommit att förknippas med olika kundvalsmodeller där den enskilde
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brukaren förväntats agera som kund/konsument, och där dennes möjlighet
att välja (”att rösta med fötterna”) setts som det mest framgångsrika sättet
att driva på en utveckling av verksamheten som ligger i linje med brukarnas
intresse.
Men bland dem som förespråkat en ökad serviceinriktning finns även de
som framför allt betonat de demokratiska argumenten. Inte minst var dessa
ambitioner tydliga i det utredningsarbete, och i den omfattande debatt, som
föregick den nuvarande socialtjänstlagstiftningen: Genom att socialtjänstens
insatser i ökad utsträckning skulle ges en ”serviceinriktning” ville man ge den
enskilde en starkare ställning och ökat inflytande.
Den andra principen bygger på att sociala insatser ska föregås av en
biståndsbedömning, och denna modell utgår från att det är den professionelle
experten som (med tillgång till vetenskapligt baserad kunskap) är bäst
skickad att bedöma vilka insatser som är aktuella, och socialtjänstens uppgift
blir därmed att skapa en kunskapsbaserad organisation som kan utreda och
bedöma den enskildes behov. Det är en modell som på många sätt knyter an till
en medicinsk tradition där en korrekt ställd diagnos ses som en förutsättning
för en framgångsrik behandling. Men, det kan också anföras att detta är en
modell som gör det möjligt att fördelningen av insatser sker efter en prioriteringsordning som upplevs som rimlig – vilket kan vara betydelsefullt i de
fall begränsade resurser inte gör det möjligt att erbjuda alla som önskar de
aktuella insatserna.
Lagstiftningen på området kan sägas ge visst stöd för bägge dessa principer – däremot säger den mindre hur dessa ska vägas mot varandra.3 I många
fall framstår det som svårt, för att inte säga omöjligt, att på något enkelt sätt
”lösa” konflikten mellan båda dessa perspektiv. Det innebär att det sociala
arbetet i hög grad formas utifrån hur man förhåller sig till denna spänning.
Detta teoretiska perspektiv, som utgjort en viktig utgångspunkt för studien, kommer att utvecklas mer i ett senare avsnitt (se kapitel 3). Innan vi
redovisar det syfte och de frågeställningar som varit vägledande för oss i vårt
arbete ska vi kort ange ett antal ytterligare utgångspunkter för detta.

Två viktiga utgångspunkter
Den första av dessa har redan berörts, att frågan om service/bistånd inte är
betydelsefull bara för Linköpings kommun, utan att den aktualiserar generella
frågeställningar som är viktiga också för andra kommuner. Som vi inledningsvis underströk har vår ambition varit att föra vår diskussion om dessa frågor
på ett sådant sätt att de har relevans för dessa generella frågeställningar.
Med detta framstår det som viktigt att lyfta fram en andra utgångspunkt
för oss i vårt arbete: Givet att frågan om en ökad serviceinriktning inom
socialtjänsten – eller om man så vill, hur man organiserar respektive tillhandahåller olika sociala tjänster – är omöjlig att frikoppla från de värden man
3

Se t.ex. den diskussion Åström (1988, sid 117-118) för om socialtjänstlagens administrativa respektive
individrättsliga funktion.
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därigenom vill uppnå, är det nödvändigt att denna diskussion också förs med
utgångspunkt i kunskap om vad olika arbetssätt konkret innebär och vilken
betydelse de har för olika parter. För att den normativa analysen inte ska bli
något ”löst tyckande” krävs att den också bygger på solida empiriska data om
de frågor som behandlas.

Syfte och frågeställningar för föreliggande studie
Studiens inriktning och syfte
Som vi inledningsvis berört har frågan om servicetjänster aktualiserat såväl
juridiska som socialpolitiska diskussioner, och vi har argumenterat för att det
är frågor som ofrånkomligen gör att man närmar sig den normativa analysens
område. Vår ambition är dock inte att försöka nå fram till något vetenskapligt
svar på dessa juridiska/socialpolitiska/normativa frågor, utan snarare att söka
ta fram ett så bra underlag som möjligt för ställningstaganden i dessa frågor.
Även om vi ofrånkomligen kommer att beröra såväl de juridiska som de
politiska frågor som aktualiserats, är vårt intresse därför i första hand riktat
mot vad det sätt på vilket Linköpings kommun valt att organisera sitt arbete
har för betydelse – dels för brukare och medborgare, dels för anställda inom
socialtjänsten och för det sociala arbetet.
I det uppdrag som utgjort utgångspunkten för vårt arbete har detta övergripande syfte brutits ner i två huvudområden inom vilka det varit möjligt att
formulera ett antal mer konkreta frågeställningar.
När det gäller hur utvecklingen av servicetjänster påverkar det sociala arbetet:
• Vilken betydelse har denna utveckling för det sociala arbetets organisering?
• Når socialtjänsten enskilda/familjer i ett tidigare skede?
• Hur påverkar denna utveckling personalens förhållningssätt och hur de
bemöter brukarna?
• Hur påverkas personalens upplevda och faktiska handlingsutrymme?
• Hur påverkas (den individuella resp. övergripande) uppföljningen av
arbetet?
När det gäller vilken betydelse utvecklingen av servicetjänster har för brukarna:
• Hur uppfattar den enskilde möjligheten att få hjälp?
• Får den enskilde tillräcklig information om olika stödinsatser?
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• Hur uppfattar den enskilde sina möjligheter till kontroll över insatser
och förändringsprocesser?
• Påverkas den enskildes motivation, upplevelse av eget ansvar, och aktiva
handlande att själv och med stöd av olika insatser påverka sin situation
och sina behov?
• Får den enskilde sina behov tillgodosedda?
• Är rättssäkerheten tillgodosedd?
Fokus ligger således både på sättet att organisera och genomföra sociala insatser, på personalens och brukarnas/klienternas upplevelse av service- respektive biståndsprövade insatser, och det faktiska utfallet i form av måluppfyllelse
och andra effekter. [Projektplan 2013-09-29] Dessa frågeställningar har legat
till grund för uppläggningen av denna rapport, där de empiriska resultat som
redovisas i kapitel 5-8 behandlar dessa frågor.
Det behöver dock understrykas att det inte handlar om att genomföra
någon enkel jämförelse mellan ’serviceinsatser’ respektive ’biståndsprövade
insatser’ på det sätt som antyds i dessa frågeställningar. De eventuella skillnader vi kan förvänta oss att finna handlar inte om att insatsernas innehåll
är annorlunda; tvärtom rör det sig om samma sorts insatser, men att dessa
tillhandahållits på olika Det som skiljer sig är med andra ord inte insatserna
i sig, utan snarare vägen till insatsen. Det innebär att det blir nödvändigt
att undersöka det organisatoriska sammanhang som insatserna ingår i, och
vilken betydelse olika sätt att tillhandahålla dessa har för brukare respektive
anställda. Den övergripande målsättningen har därför varit att undersöka
betydelsen av strävan att utveckla en ökad serviceinriktning (snarare än att
försöka undersöka en särskild form av ’servicetjänster’, eftersom dessa insatser
inte skiljer sig – och inte ska skilja sig – från de som föregås av en biståndsbedömning).
Av dessa skäl har vi valt att försöka undvika begreppet ’servicetjänster’,
och i stället (då det varit möjligt) använt begrepp som ’ökad serviceinriktning’
eller liknande. I vissa sammanhang används dock begreppen servicetjänster/
serviceinsatser, och då har vi anpassat oss till det språkbruk som tillämpats i
det aktuella sammanhanget.

Rapportens fortsatta uppläggning
I det följande kapitlet (kapitel 2) görs inledningsvis en kort historisk tillbakablick där vi går igenom hur man i olika sammanhang diskuterat frågan om
’service’ inom socialtjänsten. Därefter följer en översiktlig redovisning av en
nationell kartläggning som hade som målsättning att kartlägga i vilken mån
man i landets kommuner arbetar med att erbjuda olika insatser med respek-
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tive utan biståndsbedömning. Kapitlet avslutas med en närmare presentation
av hur detta arbete organiserats i Linköpings kommun.
I kapitel 3 redogörs för tidigare studier av hur man arbetat med en ökad
serviceinriktning, och av en diskussion kring de teoretiska överväganden som
utgjort utgångspunkten för oss i vårt arbete. I kapitlet redogörs även för de
övergripande metodologiska överväganden som gjorts.
I kapitel 4 beskrivs de sex verksamheter som ingått i föreliggande studie.
Kapitel 5 till 8 redovisar de empiriska resultaten av de studier som
genomförts. Tonvikten i dessa avsnitt (som utgår från de frågeställningar som
redovisats ovan) ligger på en redogörelse av materialet från de två enkäter som
genomförts med brukare respektive anställda. Kapitel 5 behandlar vägen till
olika sociala insatser och hur brukarna upplever sina möjligheter att påverka,
kapitel 6 behandlar organiseringen av det sociala arbetet och hur de anställda
upplever att detta påverkas, kapitel 7 behandlar frågan om rättssäkerhet
och kapitel 8 i vilken mån förutsättningar för uppföljning av verksamheten
påverkas.
I kapitel 9 sammanfattas resultaten och förs en avslutande diskussion.
I tre bilagor ges en mer utförlig redovisning av undersökningarnas genomförande (bilaga 1) samt redovisas de två enkäter som genomförts med svaren
redovisade i frekvenstabeller (bilaga 2 respektive 3).
För att göra framställningen mer lättillgänglig inleds vart och ett av kapitlen
med en kort sammanfattning (i punktform) av de viktigaste resultaten.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 2
• Strävandena att utveckla servicetjänster inom socialtjänsten är inte
nya. Tvärtom fördes redan under 1960-talet fram krav på en tydligare
serviceinriktning inom socialvården. Det ideologiskt-politiska sammanhang som utgjort bakgrunden till diskussionen om servicetjänster
har dock förändrats över tiden: Medan frågan om servicetjänster under
1970-talet var en del av den radikala kritiken av socialvården som ledde
fram till införandet av socialtjänstlagen 1982, kom frågan under 1990talet framför allt att kopplas samman med ambitionerna att utveckla nya
(marknadsliknande) styr- och ledningssystem för den offentliga sektorn.
• Skillnaden mellan att tillhandahålla sociala insatser som service respektive som biståndsbedömda sociala insatser aktualiserar olika delar av
den lagstiftning som reglerar kommunens skyldighet att tillhandahålla
socialt stöd, liksom hur detta stöd ska utformas. Lagstiftningen ger inte
något entydigt svar på i vilka fall en insats ska föregås av utredning/
biståndsbedömning respektive när den kan erbjudas som service, och
i vilken mån den ger någon vägledning i detta avseende framstår i sista
hand som avhängigt hur man förhåller sig till det tolkningsutrymme
som anges i lagtexten.
• En kartläggning som genomfördes 2015 visar att ett stort antal av landets kommuner erbjuder såväl service- som biståndsinsatser inom såväl
individ- och familjeomsorgen (inklusive socialpsykiatrin) som inom
äldreomsorgen. Det är dock stora skillnader mellan kommunerna när det
gäller omfattningen av de tjänster som erbjuds som service, liksom när
det gäller vilka insatser som tillhandahålls på detta sätt. Med reservation
för den osäkerhet som följder av det förhållandevis stora bortfallet synes
rådgivning och stöd respektive anhörigstöd vara de insatser som oftast
erbjuds i form av service, men även andra insatser tillhandahålls många
gånger på detta sätt.
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Kapitel 2. Vad innebär det att organisera socialt
arbete som service?
I detta kapitel är ambitionen att teckna en bredare bild av det sammanhang
som frågan om servicetjänster är en del av. Det inledande avsnittet ägnas
en översiktlig redogörelse för hur frågorna om service inom socialtjänsten
diskuterats under de senaste årtiondena, och därefter följer ett avsnitt där vi
redogör för den lagstiftning som idag reglerar hur kommunerna förväntas
tillhandahålla olika sociala insatser. Kapitlet avslutas med en redogörelse för
en nationell kartläggning som söker ge en bild av hur vanligt förekommande
det är att man i kommunerna arbetar med olika former av servicetjänster.

Service – ett begrepp med skilda ideologiska innebörder
Servicetjänster som ett sätt att demokratisera socialvården …
Föreningen Sveriges Socialvårdschefer studiedagar i Nyköping 1966 hade
temat serviceinriktad socialvård. När föreningens ordförande Bengt Hedlén
i sitt inledningsanförande motiverade temat var det tydligt att detta var en
fråga med en tydlig ideologisk innebörd:
Socialvårdens främsta uppgifter är att hjälpa, vårda och rehabilitera. Socialvården har i snabb takt utvecklats till att bli en medborgarens rättighet till trygghet och service, en rättighet som vi själva
betalar för i form av skatter och avgifter.

Det som framstod som bekymmersamt, menade Hedlén, var dock att dessa
rättigheter inte var allmänt kända – vilket innebar att man stod inför ett betydande informationsproblem:
På grund av allvarliga brister i informationen känner många
inte till de rättigheter en modern socialvård erbjuder. Vi vet inte
tillräckligt om samhället och dess möjligheter. Hur får en bred
allmänhet reda på nyheter om lagar och förordningar? Vad vet
svensken i allmänhet om sina sociala rättigheter – och skyldigheter? När det gäller socialvården har många t o m en föråldrad
och felaktig grundsyn beträffande såväl mål som medel. Uttryck
som ”ligga det allmänna till last” och ”socialfall” har fortfarande
en klang som försvårar vårt arbete. Problemet är inte som man
ofta tror att folk i tid och otid springer till socialvården. Problemet
är det motsatta. På grund av bristande eller felaktig information
drar sig medborgarens i det längsta för att utnyttja den rättighet
som han har och försvårar därigenom möjligheterna för samhället att vara till snabb och effektiv hjälp.

Hedléns slutsats var att det var ”hög tid att informera om social service som
rättighet”, och en huvudpunkt på programmet för 1966 års studiedagar var ett
föredrag om samhällsinformation av direktör Sigvard Sedström från annonsoch reklamföretaget Ervaco.
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Frågan om en mer serviceinriktad socialvård kom att vara fortsatt
betydelsefull i den socialpolitiska debatten, men den kom snart att kopplas samman med en mer politiskt radikal kritik av socialvården och av den
rådande lagstiftningen. I en artikel i Dagens Nyheter den 21 februari 1969
ställde Kurt Samuelsson den moderna serviceinriktade socialvården mot den
gamla socialvården, den som ingen ville uppsöka frivilligt:
Det är rena nödtvånget som driver, därför att man inte har sin
försörjning eller därför att problemen på annat sätt blivit övermäktiga. Det hjälper inte att man har ”rätt´” till vården och till
hjälpen. Behovet ska kontrolleras, hjälparens utnyttjande övervakas, vid nya behov omprövas. En rättighet som man får under
sådana omständigheter – och som det i sig känns obehagligt att
ta i anspråk, därför att den situation som föranleder behovet är
obehaglig – kan inte annat än av många upplevas som tiggeri och
social deklassering.

Och i ett anförande vid Föreningen Sveriges socialchefers studiedagar i
Göteborg året därpå (1970) (den s.k. Göteborgskonferensen) formulerade
Lars Svenning det på följande sätt, då han i sitt anförande diskuterade riktlinjer för hur den framtida socialvården borde organiseras:
Dagens lagstiftning m m medför att socialarbetaren tämligen ensidigt bestämmer om vad som är bäst för den enskilde. Detta bör
ändras så att den enskilde till helt avgörande delar får välja sin
service utifrån ett brett utbud.
Vi måste avlägsna oss från att klassificera och diagnostisera människor i termer av alkoholist, narkoman, kriminell osv. Detta är
en alltför enkel kategorisering av sammansatta problem. Symptombehandling strider mot helhetsprincipen.
Medbestämmanderätten sammanfaller med friheten att välja service. Redan detta innebär ett ställningstagande för den enskilde
– således något av en maktförskjutning.
(Socialvård i framtiden. Anföranden och debatter [Tidens förlag,
1971], sid 306)

När riksdagen tio år senare fattade beslut om den nya socialtjänstlagen
(SoL) sågs detta som ett led i ambitionen att i grunden reformera det sociala
arbetet. Som Bengt Börjeson formulerade det: ”Den nya lagen var ett svar på
en djupgående kritik mot de äldre sociallagarna samt mot det samhällssystem
som skapat dessa lagar” (Börjeson & Börjeson 2015:26). I lagtexten sades
ingenting uttryckligt om att sociala insatser skulle erbjudas som service, men
det var ett synsätt som ändå präglade hur man såg att det sociala arbetet borde
utvecklas.
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… och som ett sätt att tillhandahålla sociala insatser på ett mer marknadsliknande sätt
Om begreppet ”service” under 1970-talet i första hand kom att förknippas
med diskussionen om demokrati och medbestämmande, kom det dock under
1990-talet att bli en del av en diskussion som snarare handlade om valfrihet och effektivisering. Denna förskjutning i diskussionen var en del av det
paradigmskifte i relationen mellan stat, kommun och medborgare som kan
härledas till det tidiga 1990-talet. Det som föranledde denna samhällsutveckling har sina rötter i kritik mot den svenska välfärdsmodellens byråkratiska
central- och detaljstyrning under 1970- och 1980-talet (Dahlstedt, 2009:17).
I den så kallade Maktutredningen4 beskrevs utvecklingen när det gällde den
offentliga styrningen på följande sätt:
Samhällsförändringarna under de senaste två årtiondena kan
delvis ses som en reaktion mot centralismens planeringsmodell. De storskaliga lösningarna har ifrågasatts, bland annat inom
stadsplanering, sjukvård och kommunal förvaltning /…/ Decentralisering har på många områden ersatt centralisering. Lokala
initiativ uppmuntras. Regioner och lokala orter har fått ökad
självständighet. (SOU 1990:44, s 4)

Utvecklingen fram till den nya kommunallagens tillkomst 1991 kan beskrivas
som ett motstånd mot byråkratisk tröghet i en centraliserad politisk styrning
och strävan efter effektivisering, inflytande och delaktighet. Decentraliseringsprocessen handlar om en succesiv utökning av offentlig verksamhet organiserad under regional, kommunal och lokal förvaltning (SOU 1990:44, s 11). I och
med den nya kommunallagen ökade utrymmet för självstyre vilket medfört att
decentraliseringen och införlivandet av styrnings- och ledningstrender från den
privata sektorn utvecklats. Det ökade självstyret har också inneburit ett större
mandat till kommunerna när det gäller beslut som rör den egna verksamheten
(Jonsson & Arnell, 2006:45-46; Jonsson, 2013:55; SOU 1990:44 s 3).
Det pågick under de första åren av 1990-talet en förändring av den svenska
välfärdsmodellen som kan sägas varit påverkad av några viktiga händelser.
Förutom den pågående decentraliserings
processen och kommunallagens
ikraftträdande år 1991 svepte en ekonomisk kris in över Sverige och ett
regeringsskifte från vänster- till högerblock (Dahlstedt, 2009:17). Djupet i
den ekonomiska krisen och dess räddningsaktioner kan illustreras med Riksbankens beslut om att under några dagar, hösten 1992, höja räntan med 500
procent. Under den ekonomiska krisen saknades det pengar i många kommuner. Bolagisering och privatisering uppmuntrades. Efter krisåren och den
förändringsprocess som genomsyrat offentlig förvaltning, under tidigt 1990tal, är det möjligt att se en ökning av externa aktörer inom den kommunala
verksamhetens produktion (Jonsson, 2013:56, 106).
4

Maktutredningen genomfördes mellan år 1985 – 1990 under ledning av Olof Petterson och resulterade
i slutrapporten Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44).
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Den utveckling inom missbruksvården från 1990-talet och framåt som
beskrivs av Oscarsson (2011:35) är i viktiga avseenden giltig också för övriga
delar av socialtjänsten:
De nyliberala strömningarna och regeringsskiftet 1991, som innebar en borgerlig regering som lyfte fram statlig och kommunal avreglering och införandet av ett konkurrens- och marknadstänkande också inom offentlig verksamhet som eftersträvade
förändringar, ledde fram till nya förutsättningar för kommunal
verksamhet som kan sammanfattas i begreppen decentralisering,
marknadisering och differentiering (SOU 1996:169).

Som bland andra Hartmann (2011) med flera pekat på är det svårt att på något
entydigt sätt uttala sig om vad dessa förändringar betytt i termer av kvalitet och/
eller effektivitet. I detta sammanhang är det dock tillräckligt att peka på att
dessa förändringar också fick betydelse för hur diskussionen om servicetjänster
kom att föras, så att en ökad vikt kom att läggas vid den enskildes möjlighet att
välja och hur detta blev en del av mer marknadsliknande lösningar.
Med denna kortfattade översikt har vi sökt visa, dels att frågan om servicetjänster är långt ifrån ny utan att den i själva verket inleddes för flera årtionden
sedan. Men också; att diskussionen ändrat karaktär över tiden, så att den kommit att vara en del av delvis olika ideologiska sammanhang. I Linköpings kommun har utvecklingen av den kommunala serviceproduktionen beskrivits som
delvis en effektiviseringsprocess men också en strävan efter att myndigförklara
medborgarna och på så vis slå vakt om självbestämmande, integritet, inflytande
och valfrihet (Henriksson & Önstorp, 2006:10-11, 19). Kommunal organisationseffektivisering och individualisering, valfrihet och inflytande, kan synliggöras i
utvecklingen av Linköpings kommuns beställar- och utförarorganisation (Jonsson, 2013:106-107). Linköpings kommuns utveckling kan, i likhet med andra
kommuner, förstås utifrån dessa ovan nämnda yttre och inre samhällsförändringar som medfört incitamentet till att etablera en marknad för produktionen
av välfärdsservice och sedermera utvecklingen av sociala servicetjänster.

Om det sociala arbetets organisering
I föregående avsnitt redovisades hur strävan att utveckla en tydligare serviceinriktning när det gäller kommunernas sociala insatser utvecklats under de
senaste årtiondena, och där lyftes fram att argumentationen delvis förändrats
över tiden. I detta avsnitt flyttas fokus mot hur dessa frågor ses idag; till att
börja med beskrivs den lagstiftning som reglerar dessa frågor, och därefter
följer en redogörelse för hur man i Linköpings kommun utformat organisationen för arbetet med service- respektive biståndsbedömda sociala insatser.

Kommunal välfärdsservice
Skattefinansierad välfärdsservice erbjuder vanligtvis socialt stöd till medborgarna genom så kallade servicetjänster eller enligt ett beslut om bistånd.
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Utvecklingen av sociala servicetjänster handlar om att insatser - som enligt
socialtjänstlagen är frivilliga - i större utsträckning erbjuds utan individuell
behovsprövning och biståndsbeslut. För kommuninvånaren innebär detta att
insatser inom till exempel missbruksvård och äldreomsorg kan möjliggöras i
direktkontakt mellan utförare och medborgare men också enligt en biståndsansökan på myndighetskontoret. För att hålla isär dessa, i grunden, två olika
sätt att erbjuda socialt stöd kan det inledningsvis vara värdefullt att göra en
övergripande distinktion mellan biståndsbeviljad insats och servicetjänster.
En insats enligt ett biståndsbeslut utgår ifrån att en socialsekreterare på
myndighetskontoret genomför en utredning och en individuell biståndsbedömning. Vägen till en biståndsgrundad insats initieras utifrån en kommuninvånares ansökan om bistånd för ett uttryckt behov. Det kan också vara
anhöriga eller andra externa aktörer som tar kontakt med socialkontoret
för att uttrycka oro för en person eller föra någons talan. När det gäller till
exempel missbruksvård utreder och beslutar socialsekreterare vid myndighetskontoret om behovet av stöd kan tillgodoses av den hjälpsökande själv eller
på annat sätt, eller om bistånd behövs för att en skälig levnadsnivå ska uppnås
(Socialstyrelsen 2010:27). Detta kallas för individuell behovsbedömning
och biståndsbeslut vilket är reglerat i 4 kap, 1 § (SoL). Under handläggningsprocessen ska socialsekreteraren - i enlighet med de lagar5 som reglerar
myndigheters förvaltning - dokumentera, journalföra och arkivera ärendet
(Lindevall & Molberg, 2012:11; Dunér & Nordström 2005).
När det gäller sociala servicetjänster handlar det istället om att kommuninvånaren kan kontakta en förmedlare eller utförare av servicetjänster och
på så vis erhålla socialt stöd utan en att en social utredning genomförts och
utan att insatsen beviljats i ett biståndsbeslut (Forkby & Larsson 2007:13).
En förutsättning är att kommunen erbjuder olika sociala stödinsatser och att
information om dessa finns att tillgå.

Socialt stöd – biståndsbeslut och servicetjänster
Kommunens sociala arbete kan enligt gällande socialtjänstlag och dess förarbeten delas in i strukturella, allmänna och individuella insatser (3 kap 1§,
SoL; Prop 1979/80:1 s 152). Normalisering är en av flera vägledande principer inom socialtjänstens arbete och skall bidra till inkludering i samhället.
Sociala stödinsatser ska enligt denna princip motverka upplevelser av att vara
utmålad som hjälpsökande (Socialstyrelsen, 2010:22). Socialtjänsten förväntas därmed genom olika stöd- och hjälpinsatser kompensera för medborgarnas olika förutsättningar till att kunna delta i samhällslivet på lika villkor.
Förarbetet till socialtjänstlagen (Prop 1979/80:1) beskriver enligt Dunér &
Nordström (2005:12) att normaliseringsprincipen ska omfatta samtliga målgrupper för socialtjänstlagen. Det är därmed, enligt denna tolkning, inte bara
de strukturinriktade och allmänna insatserna i sig som ska förväntas bidra
till normaliseringen. Principen bygger på att även individinriktade insatser
5

Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Personuppgiftslagen.
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normaliseras för att motverka medborgares eventuella upplevelser av att vara
stämplade och utpekade (Dunér & Nordström, 2005:12).
Ett individuellt biståndsbeslut ska grunda sig på en medborgares unika
behov och situation (Dunér & Nordström 2005:14) medan erbjudandet av
sociala servicetjänster utgår ifrån en kommuns generella utbud av förebyggande och öppna insatser till medborgare. När det gäller servicetjänster planeras och organiseras det sociala arbetet utifrån efterfrågan på marknaden/
bedömning av olika målgruppers behov samt vilken evidens som finns för olika
behandlingsmetoder, vilket sedan resulterar i insatser som erbjuds till medborgare utan individuella biståndsbeslut. Erbjudandet av servicetjänster till
medborgarna kopplas till ekonomiska värden som handlar om effektivitet och
efterfrågan (Jonsson, 2013:61). Servicetjänsterna kan därmed beskrivas som
begränsade till ett av kommunen förutbestämt serviceutbud. Den individuella
biståndsbedömningen är en rättighet inbäddad i socialförsäkringssystemet
och ska tillförsäkra att kommunen kan ge den enskilde stöd med det den
behöver (2 kap, 1§, SoL) för att uppnå en skälig levnadsnivå (4 Kap, 1§, SoL).
Detta innebär inte att ett biståndsbeslut kan beviljas utan att inskränkas av en
organisatorisk kontext. Utmaning för den individuella biståndsbedömningen
handlar om en balans mellan att tillvarata den enskildes unika situation och
beakta en rättviseaspekt i relation till utfall av liknande biståndsärenden
samtidigt som organisationens riktlinjer för resursanvändning görs gällande i
och med valet av insats (Dunér & Nordström, 2005:14-15). Detta innebär att
verkställighet av biståndsbeslut förutsätter att den beviljade insatsen motsvaras av en verksamhets resurser.

Kommunalt självstyre
Kommuninvånares möjligheter att nyttja utbudet av den skattefinansierade
produktionen av välfärdsservice kan relateras till kommunens organisering av
det sociala arbetet (Erman, 2006:7-8). Kommunen har enligt bestämmelser
i socialtjänstlagen ansvar för socialtjänsten inom sitt geografiska område
vilket innebär att den ska verka för att enskilda får stöd med det de behöver
(2 Kap, 1§, SoL). Organiseringen av det sociala arbetet bör enligt förarbetet
till socialtjänstlagen (Prop 1979/80:1 s 152) omfatta strukturella, allmänna
och individuella insatser förankrade i en lokal kontext och kan därför se
olika ut mellan kommunerna. Anledningen till skillnader i kommunernas
organisering av och ansvar för socialtjänsten kan kopplas till principen om
kommunalt självstyre (8 kap, 5§, RG; 2 kap, 1§, KL). När det gäller organisering och styrning av socialtjänsten handlar det kommunala självstyret om hur
statliga målsättningar - ramlagar och föreskrifter - i praktiken ska efterlevas.
Ramlagarnas funktion i relation till samspelet mellan statliga intentioner och
kommunalt utförande kan innebära att fältpersonalen är de som rimligtvis
bör svara för precisionen av de operativa åtgärderna (Rothstein, 2010:109).
Omfattningen av och formerna för socialtjänstens förebyggande och uppsö-
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kande arbete i öppna verksamheter beskrivs i 3 Kap (SoL). Socialtjänstlagen
grundar sig på individens rätt att ansöka om bistånd enligt 4 Kap 1§ (SoL). I
vilken utsträckning en kommun erbjuder socialt stöd genom servicetjänster
kan delvis relateras till kommunens organisation och - som nämnts ovan principen om kommunalt självstyre. Socialtjänstlagens portalparagraf (1 Kap
1§) betonar att stöd som leder till förbättring av medborgares välbefinnande
ska bygga på individens eget ansvar, självbestämmande och integritet (Erman,
2006:11-12). I 2 kap, 1§ (SoL) delges kommunen ansvar för det som framgår
i portalparagrafen och i relation till principen om kommunalt självstyre har
kommunen ett visst tolkningsutrymme för hur lagstiftarens intentioner ska
praktiseras. De lokala behoven och förutsättningarna varierar. Ramlagens
syfte är även att skapa förutsättningar för flexibilitet och beaktande av ny
kunskap och erfarenhet.

Hur ser det ut i andra kommuner?
Även om detta i första hand är en studie av hur man i Linköpings kommun
arbetar med servicetjänster underströks i det inledande kapitlet ambitionen
att också föra diskussionen på en principiell nivå, så att det har relevans också
för andra kommuner som ställs inför liknande frågor. Det är inte heller så
att Linköpings kommun är ensamma eller unika i sin strävan att utveckla
en tydligare serviceinriktning i det sociala arbetet. Hur omfattande detta
arbetssätt är dock svårt att bedöma eftersom det saknas nationell statistik som
belyser detta.
Mot denna bakgrund genomfördes under 2015 en nationell enkät till
landets kommuner för att få en bild av hur vanligt det är att man arbetar på
detta sätt. Denna enkät är redovisad i en särskild rapport (STQM 2015), och
vi ska här begränsa oss till att referera några av de huvudsakliga resultaten
från denna.

Hur vanligt är det att kommunerna erbjuder olika former av öppna
tjänster?
I de två enkäter som genomfördes (för en redogörelse för enkäternas genomförande, se bilaga 1) ställdes inledningsvis frågorna ”Erbjuder kommunen
någon form av öppna sociala tjänster inom individ- och familjeomsorg?”,
”Erbjuder kommunen någon form av öppna sociala tjänster inom socialpsykiatri?” respektive ”Erbjuder kommunen någon form av öppna sociala tjänster
äldreomsorg?”.
När det gällde individ- och familjeomsorg uppgav en mycket stor majoritet – 144 av 147 (98 procent) – att de erbjöd denna form av tjänster. De tre
kommuner som uppgav att de inte tillhandahöll denna form av tjänster hade
samtliga färre än 10 000 invånare, men även i denna grupp var det 32 kommuner som uppgav att de tillhandahöll någon form av öppna sociala tjänster.
Även när det gällde socialpsykiatri var det en majoritet av kommunerna
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som uppgav att de tillhandahöll någon form av öppna sociala tjänster men här
var mönstret inte lika entydigt. Av 135 svarande kommuner uppgav 99 (67
procent) att de tillhandahöll någon form av öppna sociala tjänster, medan 18
(12 procent) uppgav att de inte tillhandahöll denna form av tjänster och lika
många uppgav att de inte visste.
På liknande sätt var det en stor majoritet, men inte alla, av kommunerna
– 123 av 156 (79 procent) – som uppgav att de tillhandahöll öppna sociala
tjänster inom äldreomsorgen. Av de 33 kommuner som uppgav att de inte
tillhandahöll denna form av tjänster, var flertalet (26 kommuner) mindre, dvs.
de hade färre än 20 000 invånare.

Inom vilka verksamhetsområden erbjuder man öppna tjänster?
Bilden blir mer mångfacetterad om man ser till inom vilka verksamhetsområden kommunerna tillhandahåller öppna sociala tjänster. När det gäller
individ- och familjeomsorgen görs i rapporten en särskild redovisning av
öppna tjänster till barn och familj, ungdomar respektive vuxna.
Om vi inledningsvis ser till målgruppen barn och familj (tabell 3 nedan)
uppger en stor del av kommunerna att de erbjuder rådgivning och stöd (86
procent), föräldrautbildning (81 procent) stöd till anhöriga (76 procent) och
öppet stöd till barn till missbrukare (76 procent) i form av öppna sociala tjänster. Men även insatser som familjecentral, öppet stöd till barn till psykiskt
funktionshindrade och familjebehandling tillhandahålls ofta i form av öppna
sociala tjänster.
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Tabell 3: Vilken typ av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen barn och

Tabell 3: Vilken typ av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen barn och familj och vilket antal
familj och vilket antal brukare har använt tjänsten 2013? (Tabell IFO-4, sid. 18)
brukare har använt tjänsten 2013? (Tabell IFO-4, sid. 18)

Även för gruppen ungdomar (tabell 4 nedan) är rådgivning
och stöd respektive stöd till anhöriga de
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insatser som flest kommuner tillhandahåller i form av öppna sociala tjänster (82 respektive 76
procent). Över hälften av de kommuner som besvarat enkäten uppger även att de erbjuder
ungdomsmottagning, stöd till unga brottsoffer samt stöd/behandling vid drogrelaterade problem i
form av öppna sociala tjänster.

Även för gruppen ungdomar (tabell 4 nedan) är rådgivning och stöd respektive stöd till anhöriga de insatser som flest kommuner tillhandahåller i
form av öppna sociala tjänster (82 respektive 76 procent). Över hälften av de
kommuner som besvarat enkäten uppger även att de erbjuder ungdomsmottagning, stöd till unga brottsoffer samt stöd/behandling vid drogrelaterade
problem i form av öppna sociala tjänster.
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Tabell 4: Vilken typ av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen ungdomar

Tabell 4: Vilken typ av öppna sociala tjänster erbjuds till målgruppen ungdomar och vilket antal
och vilket
antal brukare
har använt
tjänsten
brukare
har använt
tjänsten 2013?
(Tabell IFO-5,
sid. 20)2013? (Tabell IFO-5, sid. 20)

Ett liknande mönster återkommer om vi ser till gruppen vuxna (tabell 5

Ett liknande mönster återkommer om vi ser till gruppen vuxna (tabell 5 nedan). En stor majoritet av
nedan).
Ensom
storbesvarat
majoritet
av uppger
de kommuner
som
besvarat enkäten
uppger att
de
kommuner
enkäten
att de erbjuder
familjerådgivning
(88 procent),
de erbjuder
familjerådgivning
(88tillprocent),
rådgivning
och
stöd (83
procent)
rådgivning
och stöd
(83 procent) samt stöd
anhöriga (81
procent) i form
av öppna
sociala
tjänster.
Man
kan
också
notera
att
ett
stort
antal
erbjuder
insatser
till
stöd
för
kvinnor
(70
procent)
respektive
samt stöd till anhöriga (81 procent) i form av öppna sociala tjänster. Man
män (67 procent) som utsatts för våld i nära relationer.

kan också notera att ett stort antal erbjuder insatser till stöd för kvinnor (70
procent) respektive män (67 procent) som utsatts för våld i nära relationer.

25

22

Tabell5:5:
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av öppna
socialaerbjuds
tjänster
tillvuxna
målgruppen
vuxna
och
Tabell
Vilken
typ av
öppna
sociala tjänster
till erbjuds
målgruppen
och vilket antal
brukare
vilket
antal
brukare
använt
har
använt
tjänsten
2013?har
(Tabell
IFO-6,tjänsten
sid. 22) 2013? (Tabell IFO-6, sid. 22)

Antalet kommuner som uppgav att de erbjuder öppna sociala tjänster inom

Antalet
kommuner som
uppgav
att än
de erbjuder
öppna
sociala tjänster
socialpsykiatrin
var lägre
socialpsykiatrin
var
lägre
de som
uppgav
att deinom
erbjöd
denna form
av
än de som uppgav att de erbjöd denna form av insatser inom individ- och familjeomsorgen (tabell 6
insatser
inom
individoch
familjeomsorgen
(tabell
6
nedan).
De
vanligaste
nedan). De vanligaste insatserna som tillhandahölls på detta sätt var personligt ombud (60 procent),
insatserna
som
påaktiviteter/sysselsättning
detta sätt var personligt
ombud
(60kan
procent),
stöd
till anhöriga
(56tillhandahölls
procent) respektive
(47 procent).
Noteras
att nära
var
femte
de kommuner
besvarat enkäten
uppgavaktiviteter/sysselsättning
att de tillhandahöll boendestöd som
stöd
tillavanhöriga
(56som
procent)
respektive
(47 en
proöppen
social
tjänst.
cent). Noteras kan att nära var femte av de kommuner som besvarat enkäten

uppgav att de tillhandahöll boendestöd
23 som en öppen social tjänst.
Tabell6:6:
Vilken
typ
av öppna
socialaerbjuds
tjänster
erbjuds
inom socialpsykiatrin
och
Tabell
Vilken
typ av
öppna
sociala tjänster
inom
socialpsykiatrin
och vilket antal brukare
har
använt
tjänsten
2013?
(Tabell
SP-2,
sid.
23)
vilket antal brukare har använt tjänsten 2013? (Tabell SP-2, sid. 23)

26 erbjuder inom äldreomsorgen (tabell 7
När det gäller vilka öppna sociala tjänster kommunerna
nedan) svarade nära tre fjärdedelar av kommunerna att de tillhandahöll stöd till anhöriga på detta
sätt, och tre femtedelar (61 procent) att de tillhandahöll s.k. fixartjänster på detta sätt. Även
rådgivning och stöd (36 procent) respektive dagverksamhet (32 procent) var relativt vanligt
förekommande. Trygghetstelefon och/eller städning, tvätt och inköp erbjöds av 21 respektive 17
procent.

När det gäller vilka öppna sociala tjänster kommunerna erbjuder inom
äldreomsorgen (tabell 7 nedan) svarade nära tre fjärdedelar av kommunerna
att de tillhandahöll stöd till anhöriga på detta sätt, och tre femtedelar (61 proNär
det att
gäller
öppna sociala tjänster
kommunerna erbjuder
inom
äldreomsorgen
(tabell 7 och
cent)
devilka
tillhandahöll
s.k. fixartjänster
på detta
sätt.
Även rådgivning
nedan) svarade nära tre fjärdedelar av kommunerna att de tillhandahöll stöd till anhöriga på detta
stöd (36 procent) respektive dagverksamhet (32 procent) var relativt vanligt
sätt, och tre femtedelar (61 procent) att de tillhandahöll s.k. fixartjänster på detta sätt. Även
förekommande.
och/eller städning,
tvätt
och inköp
rådgivning
och stöd (36Trygghetstelefon
procent) respektive dagverksamhet
(32 procent)
var relativt
vanligt erbjöds
av
21
respektive
17
procent.
förekommande. Trygghetstelefon och/eller städning, tvätt och inköp erbjöds av 21 respektive 17
procent.

Tabell7:7:
Vilken
typ
av öppna
socialaerbjuds
tjänster
till brukare
inomoch
äldreomTabell
Vilken
typ av
öppna
sociala tjänster
till erbjuds
brukare inom
äldreomsorgen
vilket antal
brukare
2013? (Tabell
sid. 33)
sorgen har
ochanvänt
vilkettjänsten
antal brukare
harÄO-4,
använt
tjänsten 2013? (Tabell ÄO-4, sid. 33)

Sammanfattande bedömning: Vanligt att kommunerna erbjuder öppna
tjänster, men gränsen mellan service och bistånd är inte entydig
Att kartlägga förekomsten av öppna sociala tjänster är förenat med betydande
metodproblem, och det är därför svårt att redovisa någon exakt bild av hur
man arbetar i kommunerna med olika sätt att tillhandahålla olika sociala
insatser. Men även med dessa reservationer ger den kartläggning som redovisats i detta avsnitt vid handen att en mycket stor del av landets kommuner
arbetar såväl med service- som med biståndsbedömda insatser. Inom individ- och familjeomsorgen är det endast tre (av 147 svarande) kommuner som
uppger att de inte tillhandahåller någon form av öppna tjänster. Framför allt
när det gäller rådgivning och stöd respektive anhörigstöd framstår det som
regel (snarare än undantag) att dessa insatser erbjuds som service, men det
gäller också flera andra insatser.
Vilka insatser som tillhandahålls i form av service- respektive bistånds
bedömda insatser förefaller i hög grad vara avhängigt hur man i respektive
kommun valt att organisera verksamheten. Men det framstår också som
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svårt att dra någon tydlig gräns mellan de två olika sätten att organisera
verksamheten. Det innebär – bland annat – att det framstår som viktigt att
se till hur man från kommunens sida informerar om vilka insatser som kan
tillhandahållas, och hur man ska göra för att komma i kontakt med dessa. Till
dessa frågor har vi anledning att återkomma.6

Linköpingsmodellen
I detta avsnitt vänder vi blicken mot den organisation i Linköpings kommun
som byggts upp för arbetet med service- respektive biståndsbedömda sociala
insatser. Senare kommer vi att mer utförligt beskriva hur det praktiska sociala
arbetet inom olika verksamhetsområden utformats.
I Linköpings kommun har arbetet med att erbjuda socialt stöd genom
servicetjänster utvecklats till något som kallas för Linköpingsmodellen. En av
de verksamma vid starten av utvecklingsarbetet säger att ”tankar om det som
långt senare kom att benämnas Linköpingsmodellen bildades 1993” (Henriksson & Önstorp 2006:10). Idag arbetar Linköpings kommun, inom flera
verksamhetsområden, med vad man har kommit att kalla servicetjänster. Det
som banade väg för Linköpingsmodellen har delvis sina rötter i de samhällsförändringar som beskrivits ovan men också i ett lokalt förändringsarbete
inom administrationen av hemtjänsten och i en vilja att arbeta förebyggande
inom IFO-verksamheten. Incitamentet till förändringsarbetet var enligt Bror
Önstorp av ekonomisk karaktär. 7 Förändringsarbetet inom äldreomsorgen
var initialt att effektivisera den byråkratiska processen inom vård och omsorg.
Förändringsprocessen utvecklades sedan till att även inbegripa medborgerliga
värden som till exempel självbestämmande (Henriksson & Önstorp 2006:1011). Robert Jonsson (2013) lyfter i sin avhandling, i ett avsnitt om utvecklingen
av Linköpings beställar- och utförarorganisation, tre syften till införandet
av modellen: finansiellt syfte, öka valfriheten och förbättra servicen genom
att skapa en marknad för utförare av välfärdsservice och på så vis stimulera
kreativiteten hos entreprenörerna (Jonsson, 2013:107).
Även om man i Linköpings kommun redan under åttiotalet erbjöd ett
flertal insatser utan biståndsprövning, kom detta arbete att bli viktigare under
det tidiga nittiotalet då det knöts till utvecklingen av en mer renodlad beställar- och utförarorganisation (Henriksson & Önstorp 2006:10; Markström
2009:19; Eriksson 2008:9). Kommunen kan beskrivas som en serviceleverantör eftersom produktionen av servicetjänsterna utförs av upphandlade
aktörer (Jonsson, 2013:60). Genom att arbeta på detta sätt har målsättningen
i Linköping varit att skapa en effektivare organisation, med ökad tillgäng6

7

Att bilden av att gränsen mellan service- respektive biståndsprövade insatser inte är entydig förstärks
av en genomgång av den information till kommunmedborgarna om vilka sociala insatser kommunen
tillhandahåller som genomförts i fem kommuner i Östergötland. Denna genomgång redovisas i
Härnbro & Börjeson Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun. Beskrivning av verksamheter
(CKS Arbetsnotat 2014-04-15), avsnitt 4.1.
Önstorp arbetade som Chef för beställarkansliet år 1992-2004 en tidsperiod för genomförande och
utveckling av Linköpingsmodellen.
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lighet, självbestämmande, valfrihet, mindre byråkrati samt att fokusera mer
på förebyggande och stödjande arbete (Henriksson & Önstorp 2006:10-11;.
Forkby & Larsson, 2007:35; Jonsson, 2013:106-107). Förändringsarbetet
inom administrationen av biståndsgrundade hemtjänstinsatser i början på
nittiotalet har utvecklats till att Linköping på tvåtusentalet är den kommun
som, enligt Forkby & Larsson (2007:34), gått längst med att erbjuda och
konsekvent arbeta med servicetjänster. I Forkby & Larssons (2007) studie om
serviceinsatser inom den sociala barnavården konstaterar de att anledningen
till Linköpings kommuns utveckling av arbetet med serviceinsatser grundas
på policyarbete och styrprinciper:
Inriktningen enligt denna policy har funnits under en längre tid
och den är mer genomgripande i och med att inriktningen mot
service har varit en aspekt av den grundläggande styrprincipen i
kommunen - uppdelningen mellan beställare och utförare. Här
finns serviceinsatserna inbäddade i ’köp- och säljkoncept’ enligt
en konsekvent genomförd beställar- och utförarmodell. (Forkby
& Larsson. 2007:34)

Förvaltningen av det sociala arbetet i Linköpings kommun består av en myndighets-, beställar- och utförarfunktion (Forkby & Larsson. 2007:34). Inom
kommunorganisationen år 2014 är det äldre- och omsorgsförvaltningen,
utförarstyrelsen och Leanlink8 som har beställar- och utförarrollerna inom det
sociala arbetets verksamhetsområde. Socialnämnden är en myndighetsnämnd
och socialförvaltningen utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftning
i enskilda ärenden. Socialförvaltningen har därmed myndighetsfunktionen.
Äldre- och omsorgsnämnden är en uppdragsnämnd och inom dess förvaltning9 finns beställarfunktionen för planering, avtal, upphandling och uppföljning av utförarverksamheter. Utförarfunktionen består delvis av privata
utförare men också av kommunens egen utförorganisation Leanlink. Inom
utförarstyrelsens organisation har de verksamheter som Linköpings kommun
anser vara möjliga att konkurrensutsätta placerats. En an dessa verksamheter
som konkurrensutsätts med privata utförare är kommunorganisationen
Råd & Stöd. Inom Råd & Stöd organiseras kommunens sociala stödinsatser
som erbjuds i antingen direktkontakt med mottagningen, någon av de olika
verksamheterna eller efter ett biståndsbeslut hos socialkontoret. Delar av
verksamheten är alltså tillgänglig dels som servicetjänster men också efter ett
biståndsbeslut.

8
9

Utförarstyrelsens förvaltning.
Omsorgs-och äldreförvaltningen.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 3
• Det finns ett antal studier av hur man i Linköping arbetat med en ökad
serviceinriktning i socialtjänsten. Flertalet av dessa har dock ägnats
organisatoriska förhållanden och potentiella konsekvenser, vilket innebär att kunskapen om resultaten av sådant arbetssätt är begränsad.
• Att kartlägga effekterna av en ökad serviceinriktning är dock en mycket
svår uppgift, bland annat beroende på att det är mycket svårt att isolera
den (eventuella) påverkan en ökad serviceinriktning kan ha i relation till
andra påverkande faktorer.
• En övergripande teoretisk utgångspunkt i denna studie är att den
oenighet som funnits kring en ökad serviceinriktning kan härledas till
två olika (och motsatta) principer för hur sociala insatser ska organiseras och tillhandahållas. I det ena fallet sker detta bäst om den enskilda
brukaren ges möjlighet att välja själv; i det andra är detta frågor där professionella experter bör ha det avgörande inflytandet. Det finns viktiga
argument för båda dessa synsätt.
• Eftersom det rör sig om två principiellt renodlade synsätt inte frågan i
vilken mån det ena eller andra skulle ligga närmare verkligheten, men
däremot; att undersöka hur man i det praktiska arbetet förmår handskas
med spänningen mellan dessa två principer.
• För att få ett så bra underlag som möjligt för att belysa dessa frågor
har såväl enkäter som intervjuer med anställda respektive brukare i
sex verksamheter i Linköpings kommun genomförts. Härigenom har
målsättningen varit att få kunskap, såväl om de erfarenheter anställda
respektive brukare har som deras åsikter och syn på hur de sociala insatserna bör organiseras och tillhandahållas.
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Kapitel 3 Tidigare studier och teoretiska/
metodologiska utgångspunkter
Tidigare studier av olika sätt att tillhandahålla sociala insatser
Även om det (vilket behandlades i kapitel 2) är vanligt förekommande att
man i många kommuners socialtjänst arbetar med service/ett serviceinriktat
arbetssätt, är det relativt få studier som särskilt fokuserat dessa frågor. Det
finns förvisso en förhållandevis omfattande forskning om socialtjänstens
organisation, av arbetet med biståndsbedömningar och/eller av tillgängligheten inom socialtjänsten m.m., men frågan om ’service’ har sällan utgjort
någon huvudfråga i denna. Här ska vi ta vår utgångspunkt i de studier som
särskilt ägnats frågan om ’service’, och vi ska utifrån dessa söka utveckla och
precisera de teoretiska och metodologiska överväganden som varit vägledande
för oss i vårt arbete. I detta kommer vi också att lyfta fram annan forskning
som knyter an till de frågor som är aktuella i detta sammanhang.
Den studie som (fortfarande) oftast refereras till då man behandlar frågan
om service inom socialtjänsten är Torbjörn Forkbys och Lena Larssons Serviceinsatser inom socialtjänsten (2007). Denna är en fördjupning av en nationell
kartläggning av öppenvården (inom barn- och ungdomsområdet) som slutfördes 2006, med syftet att undersöka ”vad en inriktning mot serviceinsatser
inom den sociala barnavården innebär i form av verksamheter och relation
mellan myndighetsutövning och stödinsatser (Forkby & Larsson 2007:7). I
slutsatserna av denna konstateras ”att man i huvudsak bör se utvecklingen
av serviceinsatser som en positiv möjlighet som kan ge ökad tillgänglighet
till insatserna” (sid. 9), samtidigt som man menar att det är tveksamt om en
utveckling av ett sådant arbetssätt skulle minska antalet utredningar. Slutsatserna är dock genomgående försiktigt formulerade, och man understryker att
det finns ett kunskaps- och kvalitetsintresse att utveckla former för statistikföring och utvärderingar som inkluderar även socialtjänstens serviceinsatser.
Vår kunskap om hur man i kommunerna arbetar med olika modeller
för utredning/ biståndsbedömning är begränsad, bland annat beroende av
att det inte samlas in någon reguljär statistik som skulle kunna ge en bild
av detta. kartläggning av olika former för organiseringen och tillhandahållande av hemtjänst redovisades av Myndigheten för Vårdanalys 2013. I denna
konstaterades att ett betydande antal kommuner erbjöd brukarna att ansöka
om vissa tjänster genom någon typ av förenklad hantering, men skillnaderna
mellan olika kommuner när det gällde vilka modeller man valt för att förenkla
biståndsbedömningen var stora.
Inom ramen för detta projekt har vi medverkat i arbetet med en nationell
kartläggning av i vilken mån man i kommunerna arbetade med olika former
av öppna insatser inom olika delar av socialtjänsten. Denna kartläggning har
redovisats i en särskild rapport (STQM 2015), men en sammanfattning av de

31

viktigaste resultaten från denna redovisas i kapitel 2.
En stor del av de studier som ägnats ’serviceinsatser inom socialtjänsten’
har genomförts med utgångspunkt från hur man i Linköpings kommun
arbetat med dessa frågor. Med Stöd utan krångel Linköpingsmodellen inom
svensk äldreomsorg (2006) ville Sture Henriksson och Bror Önstorp (som
båda varit med och utveckla detta arbetssätt) ”bidra till en utveckling som
leder bort från en krånglig och byråkratisk myndighetsutövning med formella
biståndsbeslut” (sid.4) och denna ger en bra bild av de argument som låg till
grund för den s.k. Linköpingsmodellen.
Samtidigt togs också initiativ för att få till stånd en mer vetenskaplig
uppföljning av hur kommunens sätt att organisera socialtjänsten. Vid denna
tid fördes också diskussioner mellan företrädare för Linköpings kommun, forskare vid Linköpings universitet och Centrum för kommunstrategiska studier
”kring möjligheten att närmare studera Linköpings kommuns arbete med att
utveckla socialtjänsten mot ett alltmer serviceinriktat förhållningssätt” (Östlund & Gustavsson Holmström 2008, s. 7). Dessa diskussioner låg till grund
för en pilotstudie som genomfördes under våren 2006. Syftet med denna
pilotstudie var att ringa in områden/verksamheter som var lämpliga för att
”studera det serviceinriktade förhållningssättet inom socialtjänsten” (s. 10),
med sikte på att undersöka ”hur en övergång till att erbjuda social service som
tjänst fungerar i praktiken” (s. 10-11).
Målsättningen var att med utgångspunkt från den genomförda pilotstudien genomföra en mer omfattande studie, och en ansökan om medel för en
sådan studie skickades också in till Vinnvård hösten 2006 (ansökan finns
med som bilaga i Östlund & Gustavsson Holmström 2008). Denna ansökan
beviljades dock inte några medel, och från kommunens sida valde man därför
att (i samarbete med FoU-Centrum) genomföra ett antal uppföljningsstudier.
Eriksson (2008) respektive Ardell (2008) är två studier av projektet
”HVB på service” vilket inleddes 2006 och som syftade till att utveckla ”ett
mer serviceinriktat förhållningssätt inom missbruksvården”. Eriksson (2008)
baseras på intervjuer med företrädare för olika aktörer (brukare, vårdgivare,
socialsekreterare respektive samarbetspartners), och resultaten tyder på att
den ökade serviceinriktningen underlättar för brukarna att söka vård (även
om huvuddelen av resultatdiskussionen ägnas organisatoriska frågor respektive projektets ’samhälleliga kontext’). Även Adell (2008) bygger på intervjuer
(med sammanlagt 13 företrädare för beställare-, myndighets- respektive
utförarfunktioner), och fokus i denna ligger tydligt på organisationen och
på den organisatoriska strukturens betydelse för möjligheterna (respektive
begränsningarna) när det gäller genomförandet av nya arbetssätt. I Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg Möjligheter och
dilemman (2009) diskuterar Ann-Marie Markström på ett insiktsfullt sätt,
med utgångspunkt från ett relativt omfattande intervjumaterial, bland annat
bemötande, förutsättningarna att söka, finna – och förhandla – hjälp, klien-
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trollen och synen på socialt arbete respektive behandling.
Sammantaget ger dessa studier en stundtals ingående bild av hur man i
Linköping arbetar med en mer serviceinriktad socialtjänst, där fokus framför
allt har legat på de organisatoriska förhållandena och på hur de som arbetat
inom socialtjänsten förhållit sig till ett mer serviceinriktat arbetssätt. De tidigare studierna har dock i begränsad utsträckning kartlagt vad en ökad serviceinriktning inneburit, och den föreliggande studien har framför allt utformats
med ambitionen att undersöka vad ett mer serviceinriktat arbetssätt har för
betydelse för brukare respektive anställda, samt i vilken mån det är möjligt
att resultatet av ett sådant arbetssätt skiljer sig från mer traditionella sätt att
tillhandahålla sociala insatser.

Om svårigheten att göra jämförelser mellan ”service-”
respektive ”biståndsinsatser”
Att studera ”resultatet” av sociala insatser är en kvalificerad utmaning som
ställer höga krav på undersökningsmetodik och genomförande. För att kunna
undersöka (eventuella) förändringar bör man arbeta med (minst) två mättillfällen, alltså så att man kartlägger de aktuella förhållandena såväl före som
efter insatsen. Det förutsätter även att insatsen är tydligt specificerad, så att
det är möjligt att fastställa vad dess (återigen: eventuella) påverkan innebär.
I detta ligger också att det är önskvärt att ha kontroll över att inga andra
faktorer påverkar resultatet, så att de effekter som kan iakttas kan härledas
till den aktuella insatsen. Detta är förutsättningar som sällan är möjliga är
uppnå, och någon ren experimentsituation liknande den som är idealet inom
naturvetenskaplig forskning är i praktiken svår att åstadkomma.
Det faktum att det är förenat med betydande metodproblem att kartlägga
resultatet av olika sociala insatser kan dock aldrig vara ursäkt för att inte sträva
efter att genomföra en undersökning så att dess resultat blir så tillförlitliga
som möjligt. Ett sätt att arbeta då man ska undersöka resultatet av en insats
eller reform, och då undersökningen genomförs i ett sammanhang då det är
svårt att kontrollera samtliga faktorer är att genomföra en kombinerad program- och måluppfyllelsevärdering En programutvärdering innebär att en s.k.
programteori tas fram som beskriver vad som är tänkt ska ske inom ramen för
den aktuella verksamheten (Rossi, Lipsey & Freeman 2004; Vedung 2009).
Vilka aktiviteter ska genomföras av vem eller vilka var och när? Måluppfyllelseansatsen innebär att utgå ifrån vilka som är de förväntade resultaten
(effekterna) av verksamheten/aktiviteterna – här sett till såväl verksamheten
i sig som till medarbetarna, aktuella klienter/brukare och målgruppen medborgare i stort i kommunen. Programteorin jämförs sedan med den faktiska
verksamheten, med vilka aktiviteter som i realiteten genomförs.
En programteori är således en form av processbeskrivning som ger en
struktur i tid och rum som beskriver vad som är tänkt ska ske och som via
måluppfyllelseutvärderingen kan länka samman medel med mål och faktiskt
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utfall genom att beskriva de teoretiska antagandena bakom olika åtgärder.
Det handlar således om att förstå ett programs (en verksamhets) teori och
logik, vad som förväntas hända inom programmet/verksamheten och vilka
effekter som förväntas uppstå.
Något som i detta sammanhang innebär ytterligare en svårighet är att det
inte är möjligt att göra någon enkel åtskillnad mellan ”service-” respektive
”biståndsinsatser”, helt enkelt för att det i många fall handlar om exakt samma
insatser – det som skiljer är inte insatsens innehåll utan snarare vägen till
insatsen. Det innebär att vi riktat vårt intresse mot ett antal aspekter, eller
dimensioner, som är förknippade med hur olika insatser tillhandahålls och
organiseras: Huruvida brukarna får tillräcklig information om vilka insatser
som är tillgängliga och om de upplever att de har möjlighet att påverka, om de
blivit bemötta på ett bra sätt och om de känner till hur de ska göra om de är
missnöjda med en insats osv. Och när det gäller de anställda; hur de ser på sin
egen roll som professionella i relation till uppgiften att utgå från den enskilde
brukarens önskemål och erfarenheter, i vilken mån de upplever att de har ett
handlingsutrymme som lämnar utrymme för professionella bedömningar och
vilka erfarenheter de har av att samverka med andra m.m.
Med detta också sagt att den föreliggande studien inte kan betraktas som
någon programutvärdering i egentlig mening, även om vi i vissa avseenden haft
programutvärderingen som förebild då vi utformat studiens uppläggning. Inte
minst har en viktig utgångspunkt varit insikten att de olika organisatoriska
lösningar som aktualiseras i detta sammanhang (”sociala insatser som service”
respektive ”sociala insatser som biståndsbedömda insatser”) kan knytas till
olika principiella synsätt när det gäller hur sociala insatser bör organiseras
och tillhandahållas. Vad detta innebär ska vi utveckla i det följande avsnittet.

Två olika principer för att organisera och tillhandahålla sociala
insatser
I det inledande kapitlet ställdes frågan hur det kunnat komma sig att frågan
om en ökad serviceinriktning kommit att bli så kontroversiell, och där antyddes också det som utgjort en viktig utgångspunkt för denna studie – tanken
att de två organisationsmodellerna (att erbjuda sociala insatser som service
respektive att sociala insatser ska föregås av en biståndsbedömning och beslut)
kan knytas till två olika tankefigurer och till två principiellt olika (och i detta
sammanhang motsatta) synsätt när det gäller det sociala arbetets inriktning
och organisation.
Synsättet att sociala insatser ska erbjudas som service utgår från tanken
att den enskilde är kapabel att bedöma sina behov och att formulera vad hen
behöver för insatser, och att den enskildes val därmed ska ges betydande/
avgörande tyngd i sammanhanget. Socialtjänstens primära uppgift blir i detta
fall att tillhandahålla de insatser den enskilde efterfrågar. Medan däremot
synsättet att sociala insatser ska föregås av en biståndsbedömning utgår från
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att det är den professionelle experten som (med tillgång till vetenskapligt
baserad kunskap) är bäst skickad att bedöma vilka insatser som är aktuella,
och socialtjänstens uppgift blir därmed att skapa en kunskapsbaserad organisation som kan utreda och bedöma den enskildes behov.
Det är ett perspektiv som knyter an till en väl etablerad tankefigur inom
forskningen om socialt arbete. På en övergripande nivå har till exempel Walter
Lorenz (1996:16) argumenterat för att det sociala arbetet har vad han kallar
”ett dubbelt mandat”: både från individerna och från samhället i stort. Och i ett
senare arbete (Lorenz 2016:468) utvecklar han detta resonemang och hävdar
att det sociala arbetet utvecklats i spänningsfältet mellan omsorg och kontroll:
Det sociala arbetets metoder – såväl sådana som går ut på att
stimulera individers strävan att förbättra sitt beteende, förmå
människor att stå på egna ben, anpassa sig efter ekonomins
och storstadens nya krav som olika försök att skapa gemenskap
i det moderna samhället – kan antingen fungera som en väg
till frigörelse eller som en tvångsmässig framställning av ”normalitetens tyranni” som inte lämnar något annat alternativ än att
anpassa sig.

På liknande sätt, men väsentligt närmare det sociala arbetets praktik för
Annemarie Mol (2011: kapitel 1) en diskussion med utgångspunkt från
spänningen mellan två rationaliteter som hon kallar valets logik respektive
omsorgens logik. Mol beskriver valets logik som ett dominerande ideal för hur
professionellt beslutsfattande inom ramen för olika former av människobehandlande arbete ska gå till; med denna logik är målsättningen att den professionelle ska välja den insats som bäst svarar den enskilde klientens specifika
problem och preferenser. Det rör sig med andra ord om ett val som förutsätter
autonoma och rationella aktörer som inte bara har stabila preferenser utan
även kunskap om olika alternativ och dess konsekvenser. Som Mol påpekar
finns det ett stort antal studier av beslutsfattande inom organisationer som
visar att dessa förutsättningar sällan är för handen.10
Som ett alternativ till detta begrepp, och för att bättre kunna förstå hur
beslut om insatser respektive behandling faktiskt går till, har Mol därför
utvecklat begreppet omsorgens logik. Denna logik utgår från den övergripande målsättningen ’att underlätta patientens/klientens dagliga liv’. Jämfört
med valets logik, som förutsätter att beslutsfattande sker vid en viss given
tidpunkt, handlar det med en omsorgslogik snarare om en kontinuerlig process där beslut om insatser görs i relation till de många gånger oförutsedda
händelserna under behandlingsperioden.11.
10 Redogörelsen för Mols perspektiv knyter an till den diskussion som förs i Björk (2016). Bland studier
av beslutsfattande inom organisationer refererar Björk bl.a. till Lindblom (1959), March (1988) respektive Sjögren (2006).
11 Det rör sig med andra ord om en typ av beslutsprocess som är välbekant från organisationsforskningen, och som Björk (2016) påpekar knyter det nära an till Lindbloms (1959) begrepp ’muddling
through’ som syftar på hur organisationer kontinuerligt behöver fatta, och justera, beslut i en mångtydig och osäker omgivning.
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I detta sammanhang kan också nämnas Margaretha Järvinen och Nanna
Mik-Meyer som i At skabe en klient (2003) diskuterar de institutionella
aspekterna av mötet mellan klienten och det system socialtjänsten utgör.
Dessa aspekter, menar de, yttrar sig ofta i form av olika paradoxer eller
konflikter – till exempel mellan de samtidiga (men inte sällan motstridiga)
målsättningarna att diagnostisera och kontrollera klienterna å ena sidan, och
ambitionerna att stötta och hjälpa dem på deras egna villkor å den andra.12
En av dessa paradoxer ”drejer seg om det sociale arbejdes bestraebelse på
att efterleve et ’serviceideal’:
Det er naturligvis udtryk for positive udviklingstendenser, når velfaerdsinstitutioner forsoger at indrage et ”brugerperspektiv”; når
personalet ser sig selv som serviceydere, der stiller sig til rådighed
for ”brugerne”, og ner der er et udtrykt onske om, at klienten selv
skal vaere ansvarlig for sit liv. Alle disse målsaetninger eller serviceidealer kan imidlertid vaere vanskelige at kombinere med de
institutionelle forhold [som vi beskrivit i detta kapitel, min anm.].
Vi har haevdet, at velfaerdsinstitutioner er nodsaget til at arbejde
med på forhånd fastlagte problemkategorier og losningsmodeller;
at diagnosticering ofte er en proce, der betinger det, som den har
til hensigt at måle; at socialarbejdernes perspektiv på klienternes
situation typisk vil vaere ”hyperreal” i forhold til klientens perspektiv osv. Disse institutionelle forhold har det tilfaelles, at de vanskeliggor en servicemodel for det sociala arbejde, eftersom denne
model tager afsaet i et ligevaerdigt forhold mellem serviceyderen
og servicemodtagaren. (Järvinen och Milk-Meyer, 2003¸20-21)

Med dessa korta nedslag har ambitionen framför allt varit att referera
några viktiga teoretiska perspektiv som utgått från att det sociala arbetet
formas i ett spänningsfält mellan olika ideal och synsätt. När vi anger att vi
tagit vår utgångspunkt i ett liknande perspektiv handlar det emellertid inte
om att fastställa vilket perspektiv som bäst stämmer överens med de faktiska
förhållandena (eller vilket förhållningssätt som skulle vara ’bäst’), utan om
att utveckla en referensram som öppnar för en beskrivning och en förståelse
av hur man i det sociala arbetet har att förhålla sig till olika (och stundtals
motstridiga) principer.
Så är det t.ex. möjligt att notera att avvägningen/spänningen mellan
att utgå från den enskildes erfarenheter och önskemål (”att erbjuda sociala
insatser som service”) å ena sidan, och att utgå från expertbedömningar baserade på vetenskaplig kunskap (”att erbjuda sociala insatser efter genomförd
biståndsbedömning”) å den andra, återkommer när det gäller hur en evidensbaserad praktik (EBP) ska realiseras. Åtminstone i de fall då man utgår från
David Sacketts (2000) beskrivning av en EBP som en praktik baserad på tre
kunskapskällor, blir frågan om sammanvägningen av olika kunskapskällor
12 I ett annat sammanhang har Margaretha Järvinen diskuterat detta som ”det sociala arbetets janusansikte”, se Järvinen 2002.
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som central13.
Med detta lägger vi oss också nära ett nyinstitutionellt perspektiv med dess
betoning av det sociala arbetets organisering inom ett fält med olika logiker,
principer och värderingar. I detta sammanhang handlar det om en process
som innebär en institutionalisering respektive legitimering av nya sätt att
organisera och tillhandahålla sociala insatser, vilket i sin tur innebär att vi
behöver uppmärksamma det som sker när aktiviteter etableras, införlivas och
försvaras av aktörer (Linde och Svensson, 2013:15).
Slutligen har vi också haft anledning att knyta an till Michael Lipskys diskussion om det han kallar frontlinjebyråkrati och om förutsättningarna för de
professionellas handlingsutrymme. När Lipsky talar om frontlinjebyråkrater
avser han olika professioner i offentliga organisationer och möter medborgare
i olika sammanhang, till exempel socionomens möte med en medborgare som
söker socialt stöd eller en polis, domare eller lärare som samtliga administrerar ärenden som utmärks av ett visst handlingsutrymme. Fontlinjebyråkratin
kan beskrivas utifrån det handlingsutrymme som uppstår vid bedömning om,
fördelning eller allokering av skattefinansierade medel eller offentliga sanktioner. Hur detta handlingsutrymme ser ut blir viktigt i mötet mellan medborgarens kontakt med den offentliga organisationens riktlinjer och policy när
det gäller påföljder och disponering av offentliga medel (Lipsky, 1980:3-4).
Tillhandahållandet av sociala insatser formas i likhet med andra offentliga
verksamheter av resurser som är skattefinansierade och fördelas utifrån ett
politisk–administrativt samspel. Första linjens byråkrater som i det dagliga
arbetet möter brukare med olika bakgrund och önskemål ställs inför det Lipsky (1980:71) beskriver som en grundmotsättning när det gäller utförandet av
de offentliga organisationernas policy inom en byråkrati:
”On the one hand, service is delivered by people to people, invoking a model of human interaction, caring, and responsibility. On
the other hand, service is delivered through a bureaucracy, invoking a model of detachment and equal treatment under conditions
of resource limitations and constraints, making care and responsibility conditional.” (Lipsky, 1980:71)

Det arbete som utförs av första linjens byråkrater medför alltså ett visst
handlingsutrymme och kan i en förlängning innebära svårigheter att reducera
till en uppsättning rutiner och manualer eftersom uppgifterna är komplexa
och dess variationer är omfattande (Lipsky, 1980:8,13, 15).
Lipsky lyfter fram tre punkter och beskriver på vilken grund första linjens
byråkrater i vissa fall behöver ett handlingsutrymme för att utföra deras
ålagda arbetsuppgifter:
1. Första linjens byråkrater arbetar ofta i komplexa situationer. Inte sällan
utgörs dessa situationer av att professionernas olika kompetensområde
13 För en fördjupad diskussion kring dessa frågor, se ”Brukarmakt och evidens” I Karlsson & Börjeson
2011: Kapitel 7.
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och offentlig policy intervenerar i medborgares individuella situationer
och är därför svåra att reducera till ett i förhand programmerat lösningsformat.
2. Uppgifter som inte är reducerbara till programmerade lösningsformat
förväntas genomföras med noggrannhet när det gäller observation och
bedömning. De situationer som första linjens byråkrater kommer i kontakt med förutsätter därför ett flexibelt förhållningssätt och en insikt om
de mänskliga dimensionerna av arbetet. Förväntningarna på bedömningar handlar dels om att vara likformig och rättvis men samtidigt kunna
ta hänsyn till individuella omständigheter i det specifika ärendet.
3. Handlingsutrymmet behövs för att legitimera den välfärdsservice som
levereras med offentliga medel. Det handlingsutrymme som omger
mötet mellan medborgare och offentlig policy handlar om att bevara
offentligt anställdas egna intressen och signalerar till klienter att första
linjens byråkrater besitter medel som kan tillrättalägga deras välbefinnande.

Om den föreliggande undersökningens uppläggning
Det uppdrag som utgjort utgångspunkt för undersökningen (och som refererats i kapitel 1) har varit att, med ett brett perspektiv, undersöka betydelsen
av vad det sätt på vilket Linköpings kommun valt att organisera sitt arbete
har för betydelse – dels för brukare och medborgare, dels för anställda inom
socialtjänsten och för det sociala arbetet. Även om det av skäl som redogjorts för tidigare inte varit möjligt att göra någon direkt jämförelse mellan
’serviceinsatser’ respektive ’biståndsinsatser’ har vi valt att undersöka såväl
verksamheter där brukarna på eget initiativ tagit kontakt och verksamheter
där insatsen föregåtts av utredning och biståndsbeslut. På detta sätt har vi
haft ambitionen att undersöka vilken betydelse olika sätt att tillhandahålla
sociala insatser haft, och även; att beakta det organisatoriska sammanhang
insatserna ingår i.
Sammanlagt sex verksamheter ingår i den föreliggande studien. Bland
dessa arbetade man i en verksamhet (Vis Vitalis) endast med biståndsbedömda
insatser, i två endast med insatser som tillhandahölls som service (Mottagningen respektive Eleonoragruppen) samt tre (S:t Larsmottagningen, Råd & Stöd
Socialpsykiatri samt Råd & Stöd Familjeteamet) där man arbetade med bägge
typerna av verksamheter. Urvalet av verksamheter genomfördes i samråd med
företrädare för Linköpings kommun.  
Inledningsvis genomfördes en sammanställning av verksamhetsbeskrivningar m.m. för att få en bild av dessa verksamheter, och av de insatser de
arbetade med (en mer utförlig beskrivning av de sex verksamheterna återfinns i kapitel 4). Med utgångspunkt från dessa verksamhetsbeskrivningar
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förbereddes dels enkäter till brukare respektive anställda, dels intervjuer med
dessa. Dessa enkäter var relativt omfattande, vilket bedömdes som nödvändigt
för att få en bild av det bredare sammanhang insatserna ingår i.
Dessa enkäter (som redovisas i sin helhet i bilaga 2 respektive 3) ger en
bred bild av brukares respektive anställdas erfarenheter och synpunkter när
det gäller hur de sociala insatserna organiseras och tillhandahålls. Förutom
denna redovisning av brukares respektive anställdas erfarenheter och av hur
de ser på de sociala insatserna, har vi också haft som ambition att undersöka i
vilken mån det varit möjligt att iaktta några systematiska skillnader som kan
hänföras till om insatsen tillhandahållits som service eller efter utredning och
biståndsbeslut.
De intervjuer som genomförts (enskilda intervjuer med anställda, fokusgruppsintervjuer med brukare) har i denna rapport framför allt använts som
ett kompletterande material, och som ett ytterligare underlag då vi tolkat
enkätmaterialet. Intervjumaterialet kommer att analyseras vidare, men bland
annat av utrymmesskäl har de fått mindre utrymme.
Det angreppssätt vi arbetat med kan med detta beskrivas som ett sätt satt
tillämpa vad som i metodsammanhang ibland kallas Mixed Methods; en mer
utförlig diskussion av detta förfaringssätt återfinns i CKS Arbetsnotat 201503-20.
Projektet har etikprövats, och godkänts, av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (beslut 2014/314-31).
En redogörelse för de empiriska undersökningarnas genomförande
återfinns i bilaga 1. Där finns också en kort beskrivning av uppläggningen
av den nationella kartläggning som genomförts parallellt med projektet, och
som utgjort underlag för det avsnitt i kapitel 2 där vi redovisar en nationell
kartläggning av förekomsten av öppna insatser. Sammantaget har studien
resulterat i ett omfattande material, och den redovisning som görs i denna
rapport syftar framför allt till att ge en översiktlig och sammanfattande bild av
detta. Som framhållits tidigare är ambitionen att materialet också ska ligga till
grund för framtida fördjupade analyser.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 4
• De empiriska studier som ligger till grund för denna studie har genomförts i sex verksamheter i Linköpings kommun, och dessa omfattar
enkäter respektive intervjuer med brukare och anställda.
• Fyra av dessa verksamheter arbetar såväl med insatser som föregåtts av
utredning/biståndsbeslut, som med insatser som erbjuds som service. En
av verksamheterna (Vis Vitalis) arbetar endast med biståndsbedömda
insatser, medan en (Mottagningen, Råd & Stöd) endast arbetar med
insatser som erbjuds som service.
I detta kapitel beskrivs dessa verksamheters organisation respektive
verksamhet mer utförligt.

40

Kapitel 4 En beskrivning av kommunens
organisation och av de verksamheter som ingår
i undersökningen
Socialtjänsten i Linköpings kommun
Övergripande riktlinjer och funktion
Socialtjänstens organisation i Linköpings kommun kan beskrivas utifrån
tre distinkta funktioner – uppdragsfunktionen, myndighetsfunktionen och
utförarfunktionen - som vardera inbegriper olika syften. Socialtjänstens
myndighetsfunktion svarar för det utrednings- och bedömningsarbete som
innebär handläggning av biståndsgrundade insatser i enlighet med socialtjänstlagen och tillkommande skydds- och tvångslagstiftning14. Socialtjänstens
utförarfunktion sker inom ramarna för ett beställar- och utförarsystem.
I detta system konkurrensutsätts verksamheter som bedrivs i Linköpings
kommuns regi med privata utförare. Råd & Stöd är den verksamhet inom
Leanlink15 som är Linköpings kommuns utförar
organisation av sociala
insatser. Verksamheter inom Råd & Stöd samt privata aktörer etableras på en
utförarmarknad för sociala tjänster och upphandlingarna sker genom Äldreoch omsorgsnämnden16. De sociala stödinsatserna levereras antingen efter ett
myndighetsbeslut om ett beviljat bistånd för en insats hos en specifik utförare
eller enligt ett serviceerbjudande. Erbjudandet om stödinsats enligt service
innebär att medborgare kan söka sig direkt till utföraren utan ett biståndsbeslut. Utifrån denna beskrivning går det att synliggöra två vägar till sociala
stödinsatser. En medborgare kan på egen hand söka sig antingen direkt till
utföraren och definiera sitt stödbehov eller vända sig till myndighetskontoret
och få sitt behov av bistånd prövat. I det första alternativet kommer medborgaren i direktkontakt med utförarfunktionen inom socialtjänsten och i det
sistnämnda möter medborgaren först myndighetsfunktionen och sedermera,
efter beviljat beslut om insats, utförarfunktionen.
Linköpings kommun har på politisk och administrativ ledningsnivå tagit
fram riktlinjer för bistånds- och servicegrundade insatser. I omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2013 finns ett mål om att främja goda levnadsvillkor genom förebyggande insatser. Indikatorn för detta arbete handlar
om att sociala stödinsatser inom basverksamheten ska vara lättillgängligt och
erbjudas utan krav på biståndsbeslut. Avtalen för de utförare av välfärdstjänster, som är föremål för denna studie, innehåller i och med upphandling14 Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om psykiatrisk
tvångsvård (LPT)
15 Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och omfattar de verksamhetsområden som
anses vara möjliga att konkurrensutsätta på en marknad för kommunala och privata aktörer. Inom
Leanlink ingår Råd & Stöd samt ytterligare fem affärsområden och två resultatenheter.
16 Förvaltning av Linköpings kommuns utförarverksamhet
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sprocessen olika skrivelser när det gäller uppdragets ramar. En del avtalade
verksamheter arbetar endast utifrån biståndsgrundade beslut och - som en
direkt nödvändighet - samverkar därmed i nära kontakt med socialkontoret.
Dessa verksamheter är skyldiga att journalföra, dokumentera och följa upp
arbetet i enlighet med sekretess- och förvaltningsrättsliga förordningar17. Det
finns verksamheter som endast arbetar med servicetjänster och för dem gäller
inte journal- och dokumentationskravet eller en förväntan om nära kontakt
med socialkontoret. De verksamheter som har avtalat om att erbjuda sociala
stödinsatser utifrån servicetjänster och bistånds
beslut har därmed olika
förväntningar på dokumentation och samverkan med socialkontoret. Dock
har nämnderna som krav att även servicetjänster ska dokumenteras och följas
upp, bland annat genom de brukarundersökningar som genomförs.
Verksamheter som arbetar med servicetjänster och biståndsgrundade
insatser förväntas enligt avtalen att organisera arbetet utifrån olika prioriteringar. I avtalen framgår det att kommunens inriktning i första hand
är att erbjuda servicetjänster och att beslutade biståndsinsatser har förtur
framför serviceinsatser. Angående riktlinjer om service och bistånd för de
verksamheter som arbetar med både service- och biståndsgrundade insatser
framkommer det i avtalen att: biståndsgrundade insatser utreds och beslutas
av personal på socialkontoret och att utredningen överlämnas till utföraren;
intentionen med servicetjänster är att skapa lättillgänglighet; medborgaren
ska själv i direktkontakt med utföraren kunna efterfråga olika stödinsatser;
utföraren är skyldig att ta emot alla som efterfrågar avtalad verksamhet.
Avtalet kan i denna kontext beskrivas som ett viktigt styrdokument för
verksamheternas ramar och administration. Förutom det som avtalas om i
upphandlingen kan utförarna behöva kontakta socialkontoret vid misstanke
om att barn far illa. Utförarna omfattas av anmälningsskyldigheten kap 14 § 1,
socialtjänstlagen - om barns skydd - oavsett om verksamheterna arbetar med
service eller bistånd. De verksamheter som arbetar med service förväntas också
att informera hjälpsökande om möjligheten att göra en biståndsansökan.

Genomförandeplan
För verksamheterna är genomförandeplanen ett avtalat dokumentationsredskap som gäller för såväl service- och biståndsgrundade insatser. Dokumentet
syftar till att initiera en individuell planering mellan utförare och den enskilde.
Genomförandeplanen innehåller en samlad beskrivning av på vilket sätt en
hjälpsökande får sitt behov av stöd, service och vård tillgodosett. Innehållet i genomförandeplanen skall omfattas av tydliga och uppföljningsbara
måldefinitioner. Genomförandeplanen skall vara ett levande dokument och
behovsrevideras därför minst en gång varje halvår.

17 Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Personuppgiftslagen
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Mottagningar
Socialtjänsten i Linköping har två mottagningar. Den ena mottagningen
kopplas till myndighetsfunktionen och tar främst emot anmälningar och
ansökningar. Den andra mottagningen kopplas till utförarfunktionen och
ingår i organisationen Råd & Stöd. Mottagningen inom Råd & Stöd samverkar med landstinget och arbetar med kortare rådgivningssamtal. En del av
uppdraget för Råd & Stöds mottagning innefattar en samordningsfunktion.
Detta innebär att mottagningen förväntas besitta kunskap om leverantörer
av välfärdstjänster inom socialtjänsten i Linköpings kommun för att på så vis
kunna navigera hjälpsökande till rätt stödinsats.

Presentation av de verksamheter som ingår i undersökningen
De verksamheter som ingår i den föreliggande studien om utvecklingen av
servicetjänster omfattas av utförare inom Linköpings kommuns organisation
Råd & Stöd samt privata entreprenörer. Till stor del har dessa utförare avtalad
verksamhet för att kunna erbjuda både service- och biståndsgrundade insatser. Det finns utförare i detta urval som är profilerad med att erbjuda antingen
endast biståndsgrundade insatser eller endast servicetjänster. Utförarna
kategoriseras inom verksamhetsområdena socialpsykiatri, missbruksvård,
barn- och familjestöd samt en mottagningsenhet.
Inom socialpsykiatrin ingår verksamheterna stödteam psykiatri och
boendestödsteam neuropsykiatri (Råd & Stöd)18 samt VisVitalis (privat
utförare) boendestöd neuropsykiatri.
Inom missbruksvården ingår S:t Larsmottagningen - beroendekliniken
(Råd & Stöd) som innefattar ett bedömnings- och behandlingsteam.
Inom barn- och familjestöd ingår familjeteamet (Råd & Stöd) och Eleonoragruppen (privat utförare).
Inom mottagningsenheten ingår utföraren för samordnad mottagning,
rådgivning och stöd (Råd & Stöd).
Beskrivningar om verksamheterna och vägarna till stödinsatser utgår
ifrån avtal mellan utförare och Linköpings kommun, verksamhetsberättelser,
intervjuer med och besök hos företrädare för vissa verksamheter och information på kommunernas hemsidor om socialtjänstens verksamhet.

Stödteam neuropsykiatri, boendestöd – Råd & Stöd (Socialpsykiatri)
Målgrupp: Verksamheten är inriktad mot personer över 18 år diagnostiserade
inom ett neuropsykiatrisk spektrum, till exempel ADHD, Aspergers syndrom,
Tourettes syndrom. Avsikten med stödteamets verksamhet är att erbjuda
boendestöd samt stöd och coaching som avser att främja den enskildes etablering arbetsmarknaden.
Arbetssätt: Insatser erbjuds enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om
18 Team Socialpsykiatri har uppdrag enligt tre avtal: neuropsykiatri, stödteam psykiatri samt psykiatrisk
hemsjukvård. I denna undersökning ingår de två första av dessa.
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särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten
består av ett team som i huvudsak jobbar med Empowerment19 som grundmetodik för att bedriva stöd, coaching och boendestöd. Avsikten med arbetsmetoden är stärka den enskilde till att ta kontroll och makt över den egna
livssituationen och öka tilltron till den egna förmågan. Arbetet är inriktat
mot att erbjuda ett sådant stöd som möjliggör att den enskilde kan klara ett
självständigt liv med ordnat boende samt en daglig sysselsättning i form av
arbete, utbildning eller annan meningsfull aktivitet.
Boendestödet neuropsykiatri är en praktisk och pedagogiskt stödinsats.
Stöd ges i hemmet med dagliga sysslor samt utanför hemmet i kontakter
med till exempel myndigheter och bankärenden. Målet är att den enskilde
ska få stöd med att skapa strategier i vardagen för att på sikt klara sig utan
boendestöd.
Coachen arbetar med den enskilde i vardagen när det gäller rådgivning
och stöd för att etablera funktionella vardagsstrategier. Avsikten är att hitta
strategier för att etablera en fungerande vardaglig sysselsättning för dem som
har och inte har arbete.
Utförarform: Stödteamet Neuropsykiatri, boendestöd är en del av Råd &
Stöd, Leanlink och utför verksamheten i Linköpings kommuns regi. Teamet
har avtalad verksamhet med omsorgsnämnden för att bedriva stödinriktat
arbete till vuxna över 18 år. Öppenvårdsinsatser kan erbjudas som servicetjänster i upp till 6 timmar per vecka eller fler stödtimmar per vecka efter
biståndsbeslut.
Samarbete sker med socialkontoret, öppenvårdspsykiatrin, vuxenhabiliteringen, eko-enheten, familjeteamet, neuropsykiatriska utredningsenheten
(landstinget), Jobbtorget (Linköpings kommun), arbetsförmedlingen och
försäkringskassan.
Personal: Teamet består av 8 tjänster. 5 medarbetare har yrkestiteln vuxenpedagog. Personalgruppen har kompetens inom NP-problematik, MI, ESL,
IPS och Supported Employment.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan stödteamet neuropsykiatri och
omsorgsnämnden är syftet med verksamheten att erbjuda stöd som leder till
att den enskilde kan klara ett självständigt liv med ordnat boende och daglig
sysselsättning till exempel arbete eller utbildning. Verksamheten ska bedrivas
utifrån gällande lagstiftning samt socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd
och nationella riktlinjer.
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
och den enskilde. Den enskildes integritet ska beaktas och stödet skall utgå
ifrån en individuell genomförandeplan som bygger på respekt för självbestämmandet. Genomförandeplanen lyfts fram som ett grundläggande redskap för
insatsens initiering och avslutning.
19 Empowerment handlar bl a om att skapa förutsättningar för tillit till den egna förmågan, egenmakt
och möjligheter för den enskilde att själv definiera sitt problem och skapa handlingsstrategier.
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När det gäller metodkompetens skall verksamheten bedrivas utifrån
bästa möjliga evidens, utgå från ett strukturerat arbetssätt som bidrar till att
den enskilde utvecklar handlingsstrategier för att hantera boendet och den
dagliga sysselsättningen. Enligt avtalet ska utföraren erbjuda praktiskt och
pedagogiskt boendestöd samt stöd och coaching till arbete och sysselsättning,
stöd i dag- och veckoplanering, enskilda stödsamtal, föräldrastöd, motivationsarbete, uppmärksamma psykisk och fysisk ohälsa, samordning av insatser,
stöd vid ekonomisk planering, nätverksarbete, samverkan med aktörer från
frivilligorganisationer, dokumentationsarbete samt upprätta och arbeta utifrån en genomförandeplan.
Verksamheten skall vara tillgänglig, flexibel och kunna kontaktas på telefon vardagar mellan kl 08.00 – 17.00. Beredskapstelefon är tillgänglig alla
dagar i veckan till kl 22.00. Insatser förväntas kunna erbjudas vid tidpunkter
som passar den hjälpsökandes behov till exempel dagtid, morgon, kväll och
helger.
Insatser kan erbjudas enligt servicetjänster, efter biståndsbeslut, eller
beslut enligt LSS. För samtliga gäller upprättandet av en genomförandeplan.
Journalhandlingar skall finnas för varje person enligt SoL och LSS.

Stödteam psykiatri, boendestöd – Råd & Stöd (Socialpsykiatri)
Målgrupp: Boendestödsteamet psykiatri riktar sin verksamhet till vuxna över
18 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i det egna
boendet. De huvudsakliga diagnoserna vid kontakt med boendestödsteamet
är affektiva diagnoser, psykosdiagnoser och personlighetsstörning. Insatserna
omfattar praktiskt och socialt stöd i vardagen till målgruppen med eget boende
samt i form av konsultation till personer med särskilt boende.
Arbetssätt: Insatser erbjuds enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om
särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Teamets insatser
utformas för att ge stöd i vardagen, hemmet, kontakter med myndigheter och
för att främja en daglig sysselsättning med till exempel arbete eller utbildning.
Arbetet är inriktat på att motivera den enskilde och genom coaching stärka
utvecklingen för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i alla
livsområden och i vardagen. Stödinsatserna tar avstamp i ett pedagogiskt
och praktiskt stöd med inriktning på att den enskilde ska kunna bo kvar i
den egna bostaden. Insatserna utformas i anslutning till hemmet och dagliga
sysslor samt utanför hemmet i kontakter med till exempel myndigheter och
i samband med bankärenden. De praktiskt-pedagogiska insatserna handlar
om att coacha den enskilde till en daglig sysselsättning och att utveckla de
befintliga sociala nätverken. Det pedagogiskt och praktiskt stödet ges i hemmet, under stödsamtal och handledning till den enskilde. Teamet arbetar även
med anhörigstöd.
Utförarform: Stödteamet psykiatri, boendestöd är en del av Råd & Stöd,
Leanlink och verksamheten utförs i Linköpings kommuns regi. Teamet har
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avtalad verksamhet med omsorgsnämnden för att bedriva stödinriktat arbete
till vuxna med långvarig psykiatrisk funktionsnedsättning. Öppenvårdsinsatser kan erbjudas som servicetjänster i upp till sex timmar per vecka eller fler
stödtimmar per vecka efter biståndsbeslut. Initiativ till stödteamets stödinsatser kan komma från den enskilde, anhöriga, specialpsykiatrisk verksamhet
och primärvården.
Boendestödsteamet psykiatri har samverkansavtal med landstinget och
närsjukvården i centrala Östergötland. Psykiatriska kliniken är en primär
samarbetspartner. Enligt verksamhetsberättelsen för år 2012 kommer 49
procent av alla kontakter genom psykiatriska kliniken både enligt servicetjänster och efter biståndsbeslut. Samarbete sker med socialkontoret, Capio,
öppenvårdspsykiatrin och psykosmottagningen.
Personal: Teamet omfattas av 19,5 medarbetare och 1 gruppledare. Inom
personalgruppen finns det personal med yrkestiteln skötare, socionom,
arbetsterapeut, sjuksköterska och vuxenpedagoger. I verksamheten finns
kompetens inom MI och CAN.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan stödteamet psykiatri och
omsorgsnämnden är syftet med verksamheten att erbjuda praktiskt och socialt
stöd i hemmet, i kontakter med närmiljön och fjärma isolering. Verksamheten
ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning samt socialstyrelsens föreskrifter,
allmänna råd och nationella riktlinjer.
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
och den enskildes individuella behov. Den personliga integriteten ska beaktas i
utformandet av stödinsatser. Insatserna skall utgå ifrån en individuell genomförandeplan som bygger på respekt för självbestämmandet. Den enskilde ska
erbjudas möjlighet att delta i ett aktivt social liv utifrån behov och önskemål.
Genomförandeplanen lyfts fram som ett grundläggande redskap för insatsens
initiering och avslutning.
När det gäller metodkompetens i relation till stödinsatserna förväntas
verksamheten bedrivas utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Enligt avtalet ska utföraren erbjuda flexibla insatser som utgår ifrån individens behov,
praktiskt och pedagogiskt boendestöd samt stöd och coaching i vardagen,
genomföra funktionsbedömning och behovsutredning, enskilda stödsamtal,
motivationsarbete, verka för att den enskilde ges möjlighet att bo kvar i eget
boende, dagligt stöd i praktiska sysslor för att den enskilde ska kunna leva
ett självständigt liv, anhörig- och närståendestöd, praktiskt och pedagogiskt
stöd som leder till att den enskilde kan delta i arbete eller annan daglig sysselsättning, erbjuda lättillgängliga korta och långvariga insatser och samverka
med psykiatriska öppenvårdsmottagningar.
Verksamheten skall vara tillgänglig, flexibel och kunna kontaktas på telefon vardagar mellan kl 07.45 – 17.00. Beredskapstelefon är tillgänglig alla
dagar i veckan till kl 22.00. Insatser förväntas kunna erbjudas vid tidpunkter
som passar den hjälpsökandes behov till exempel dagtid, morgon, kväll och
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helger. Stödpersoner ska kunna vara tillgängliga på mobiltelefon.
Insatser kan erbjudas enligt servicetjänster, efter biståndsbeslut, eller
beslut enligt LSS. För samtliga gäller upprättandet av en genomförandeplan.
Journalhandlingar skall finnas för varje person enligt SoL och LSS.

VisVitalis (Socialpsykiatri)
Målgrupp: VisVitalis arbetar med stödinsatser till personer med psykiatriska
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten omfattas av
Nybro gruppboende i Landeryd med 7 platser samt individuella boendestödsinsatser i centrala Linköping. VisVitalis erbjuder stöd i vardagen för att
utveckla den enskildes möjligheter att påverka sin egen livssituation.
Arbetssätt: Insatser erbjuds enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om
särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser i
VisVitalis verksamhet erbjuds efter biståndsbeslut.
VisVitalis arbetar utifrån ett socialpsykiatriskt behandlingsarbete. Arbetet
är inriktat på att tillvarata och utveckla individens egna inneboende resurser
genom lärande och reflektion. VisVitalis jobbar med motivationsarbete för
att tillsammans med den enskilde hitta strategier för att möta utmaningar i
vardagen. En utgångspunkt för verksamheten handlar om att skapa välbefinnande genom att utveckla den enskildes möjlighet till kontroll över sitt liv och
skapa delaktighet i samhällslivet. Verksamheten fokuserar på nätverksarbete
med anhöriga och betydelsefulla personer.
Boendestödet utgår ifrån ett praktiskt och pedagogiskt motivationsarbete.
Avsikten är att stödja den enskilde i vardagen när det gäller sysslor kopplade
till det egna boendet samt deltagande i det sociala livet. Boendestödet innebär
också att tillhandahålla stöd vid kontakt med myndigheter, sjukvården samt
medicinhantering. VisVitalis har en baslägenhet dit den enskilde kan komma
för att äta lunch, frukost och delta i en social samvaro. Utöver detta motiveras
den enskilde till att delta i sociala aktiviteter i till exempel promenader,
biblioteksbesök, bio eller besöka hemma hos andra personer som erhåller
boendestödsinsatser. En del av dessa aktiviteter utförs tillsammans med
Nybro gruppboende.
Utförarform: VisVitalis omsorg AB är en privat aktör och har avtalat
med omsorgsnämnden och socialnämnden om att utföra tjänster till stöd för
personer med långvarig psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Stödinsatser erbjuds efter ansökan och beslut om bistånd av socialsekreterare
på socialkontoret. VisVitalis har ett avtal med omsorgsnämnden gällande
utförandet av Nybro gruppboende med totalt 7 platser och för boendestödsinsatser har avtalat ingåtts med socialnämnden. När det gäller boendestödsinsatserna omfattas VisVitalis av ett ramavtal. Utöver detta skrivs individuella
avtal för varje placerad person och insats. I de individuella avtalen framgår
insatsens utformning utifrån olika stödnivåer reglerade i relation till
individens behov. Nära samverkan sker med socialsekreterare när det gäller
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utformning och uppföljning av boendestödsinsatserna.
Personal: Inom VisVitalis finns totalt 7 medarbetare varav 3 är delägare.
Verksamheten utgörs av personal med yrkestiteln socionom, arbetsterapeut,
sjuksköterska och undersköterska.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan VisVitalis och socialnämnden är
syftet med verksamheten att erbjuda boendestöd. Verksamheten ska bedrivas
utifrån gällande lagstiftning samt Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd
och nationella riktlinjer.
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
och den enskildes individuella behov. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet, tillgänglighet och ett gott bemötande. Stödinsatserna skall utgå ifrån en
individuell genomförandeplan som utformas utifrån individuella behov och
beskriver hur målen med insatsen skall uppnås. Genomförandeplanen lyfts
fram som ett grundläggande redskap för insatsens initiering och avslutning.
Utföraren är ansvarig för att leva upp till insatsernas måluppfyllelse. Socialsekreterare upprättar en beställning till VisVitalis. I uppdraget från socialsekreteraren framgår behov, syfte och målsättning med biståndet. Beställningen ska vara en grund för den genomförandeplan som upprättas tillsammans
med VisVitalis och den enskilde. VisVitalis förväntas vid behov och minst
varje halvår skriftligt återkoppla en resultatredovisning. Vid avslutad insats
skall VisVitalis inkomma med en skriftlig slutrapport tillsammans med en
utvärdering.
I avtalet framgår det också att VisVitalis förbinder sig till att aktivt samarbeta med handläggare på kommunens socialkontor och fortlöpande informera
om hur samarbetet fortskrider samt informera om viktiga händelser och
förändringar gällande den enskildes stödinsats. För avtalad verksamhet har
kommunen rätt att genomföra planerade och oplanerade verksamhetsbesök.
VisVitalis skall vara tillgänglig och kunna kontaktas på telefon under
verksamhetstid.
För samtliga insatser gäller upprättandet av en genomförandeplan och
kontinuerligt dokumentationskrav i enlighet med de lagar och krav på dokumentation som gäller inom socialtjänstens verksamhetsområde. Dokumentation som beskriver insatserna och utförande skall finnas för varje individ.

S:t Larsmottagningen, beroendemottagningen – Råd & Stöd (Missbruksvård)
Målgrupp: S:t Larsmottagningen (beroendemottagningen)20 är en del av beroendekliniken och drivs i samverkan mellan Linköpings kommun (Leanlink)
och Region Östergötland. Verksamheten drivs som öppenvård och inriktar sig
främst till personer över 18 år med substansburet missbruks- eller beroendeproblem. Beroendemottagningen vänder sig även till dem som lever nära
personer med missbruksproblematik för erbjudande om stödsamtal.
Arbetssätt: S:t Larsmottagningen bedrivas av personal från närsjukvården
20 S:t Larsmottagningen har senare bytt namn till Beroendemottagningen; här används det namn som
var aktuellt då undersökningen genomfördes.
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och Linköpings kommun. Samverkansarbetet kan beskrivas som uppdelat
utifrån verksamheternas olika kompetenser. Den del av S:t Larsmottagningen
som kan kopplas till resurser från Råd & Stöd erbjuder rådgivningssamtal,
konsultation samt stöd för den som behöver komma till behandlingshem.
Öppenvårdsinsatserna i Råd & Stöds regi är inriktat på återfallsprevention,
CRA (Community Reinforcement Approach), HAP (Hasch programmet),
ACT (Acceptance and Commitment Therapy), 12- stegsgrupp. Den del av S:t
Larsmottagningen som kan kopplas till resurser från närsjukvården erbjuder
läkarbedömningar, NP-utredningar, provtagning, substitutionsbehandling
vid allvarligt opiatberoende, läkemedelsbehandling vid nedtrappning och
aversionsbehandling.
Utförarform: S:t Larsmottagningen är en del av Råd & Stöd, Leanlink
och utför stödinsatser i Linköpings kommuns regi och beroendekliniken
drivs i samverkan med Landstinget i Östergötland. Till beroendeklinikens
verksamhet ingår, förutom öppenvård hos S:t Larsmottagning (beroendemottagningen), en tillnyktringsenhet (TNE) samt slutenvård (avd 34). S:t Larsmottagningen har avtalad verksamhet med omsorgsnämnden för att bedriva
stödinriktat arbete till personer med missbruks- och beroendeproblematik.
Stödinsatser erbjuds enligt servicetjänster eller efter biståndsbeslut. S:t Larsmottagningens stödinsatser är tillgängliga utifrån service eller bistånd.
Förutom samverkansarbetet mellan Leanlink och närsjukvården för drift
och utförande av beroendeklinikens verksamhet samarbetar S: t Larsmottagningen med socialkontoret, frivården arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
och jobbtorget (kommunal verksamhet).
Personal: S:t Larsmottagningen består av en mottagning och en förstärkt
öppenvård. För resurser kopplade till Råd & stöd finns det socialarbetare och
arbetsledning för den personalgruppen. Närsjukvårdens personalresurser
kopplas till de medicinska insatserna och består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt psykologer, klinikledning och administrativ
personal.
Vid Beroendemottagningen finns (hösten 2016) 12,5 heltidstjänster med
relevant kompetens inom området. Den del av personalgruppen som kopplas
till Råd & Stöds resurser är utbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och alkohol- och drogterapeuter. Det finns kompetens för att arbeta
med till exempel ACT, CRA och HAP.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan S:t Larsmottagningen och
omsorgsnämnden är syftet med verksamheten att stödja den enskilde till att
leva ett självständigt liv med ordnat boende och skapa förutsättningar för en
daglig sysselsättning till i form av till exempel arbete eller utbildning. Avsikten
är att stödinsatserna skall minska missbruket och behov av vård på behandlingshem. Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning samt
socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och nationella riktlinjer.
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
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och den enskilde. Den enskildes integritet ska beaktas och stödet skall utgå
ifrån en individuell genomförandeplan som bygger på respekt för självbestämmandet. Genomförandeplanen lyfts fram som ett grundläggande redskap för
insatsens initiering och avslutning.
S:t Larsmottaningen erbjuder information till skolor, föräldrar, bedömningssamtal, rådgivning och stöd, öppenvårdsbehandling samt anhörigstöd.
Enligt avtalet ska utförarens stödinsatser genomföras utifrån modeller så som
återfallsprevention (enskilt eller i grupp), 12-stegsbehandling (grupp), CRA
(enskilt eller i grupp), kortvariga och långvariga stödsamtal, MI och HAP. När
det gäller metodkompetens skall verksamheten bedrivas utifrån bästa möjliga
evidens och vara strukturerat.
Verksamheten skall vara tillgänglig och kunna kontaktas på telefon vardagar 08 – 17.
I enlighet med kommunens riktlinjer ska serviceinsatser erbjudas i första
hand. Beslutande biståndsinsatser ska prioriteras och ges förtur framför
servicetjänster. Enligt avtalet är S:t Larsmottagningen skyldig att ta emot
biståndsbeslutade insatser som motsvarar avtalad verksamhetsvolym. Målet
är att S:t Larsmottagningen inom en vecka, efter att en beställning är mottagen, ska kunna initiera och verkställa beställd insats.
För de insatser som grundas på biståndsbeslut upprättar utföraren en
genomförandeplan utifrån socialkontorets utredningsunderlag. Genomförandeplanen kommuniceras med socialkontoret för godkännande. Socialkontoret är ytterst ansvarig för verkställandet av biståndsbeslutade insatser.
Utföraren skall meddela socialkontoret när insatsen kan påbörjas. Utföraren
förväntas att var tredje månad rapportera och återkoppla till socialkontoret
hur fullföljandet av arbetet med genomförandeplanen fortlöper. Utföraren
har också skyldighet att se till att det finns journalhandlingar för varje enskild
person enligt socialtjänstlagen.
För de insatser som erbjuds enligt servicetjänster gäller att utföraren är
skyldig att ta emot alla som efterfrågar avtalad verksamhet. Målsättningen
skall vara att S.t Larsmottagningen inom två veckor ska kunna erbjuda den
som efterfrågar avtalad verksamhet ett personligt samtal. Genomförandeplanen förväntas ligga till grund för en gemensam planering mellan utföraren
och den enskilde. Insatserna skall kontinuerligt följas upp utifrån det som
konkretiserats i genomförandeplanen när det gäller innehåll, utformning
och omfattning. När det gäller serviceinsatser fungerar genomförandeplanen
som ett arbetsverktyg mellan utförare och hjälpsökande. Om det framgår att
den enskildes önskemål av stödinsatser inte överensstämmer med det som
utföraren kan erbjuda ska utföraren informera om andra alternativa insatser
och aktivt vägleda den hjälpsökande till andra verksamheter som Linköpings
kommun har avtal med. Om detta inte är möjligt ska den enskilde upplysas
om möjligheten att ansöka om bistånd hos socialkontoret.
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Familjeteamet – Råd & Stöd (Barn- och familjestöd)
Målgrupp: Verksamheten inriktar sig mot målgruppen 0 – 20 år och erbjuder
stödinsatser till barn och familj med psykosocial problematik. Föräldrar
kan vända sig till familjeteamet för att få stöd i att påverka och förändra en
situation i familjen. Barn- och ungdomar under 20 år kan själva vända sig
till verksamheten för att få hjälp med familjerelationer, kompisar och/eller
problem av social karaktär som till exempel kan vara skolrelaterade.
Arbetssätt: Familjeteamets arbete grundas i stödjande samtal och är inriktat på samtalskontakt, familjebehandling samt föräldrastöd. Verksamheten
erbjuder och arbetar med enskilda samtal, praktiskt/pedagogiskt stöd i hemmet, funktionell familjeterapi (FFT), förstärkt Komet, samspelsbehandling
enligt Marte Meo, nätverksmöten. Familjeteamet bedriver även umgängesstöd vid dom från tingsrätten eller utifrån avtal mellan föräldrar genom
familjerätten.
Utförarform: Familjeteamet är en del av Råd & Stöd, Leanlink och verksamheten utförs i Linköpings kommuns regi. Familjeteamet har avtalad verksamhet med omsorgsnämnden för att bedriva stödinriktat arbete till barn och
deras föräldrar. Öppenvårdsinsatser kan erbjudas som servicetjänster eller
efter biståndsbeslut. Samarbete sker med socialkontoret, familjecentralerna,
Hagadal (föräldra- och spädbarnsverksamhet), barn-och ungdomshabiliteringen, BUP, andra utförare som har avtal med Linköpings Kommun samt
skola och barnomsorg.
Personal: Familjeteamet har totalt 14 årsanställda. Personalgruppen
består av socialsekreterare, familjepedagoger och familjestödjare. Personalen
har även kompetens inom KBT samt FFT.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan familjeteamet och omsorgsnämnden är syftet med verksamheten att frigöra och utveckla den enskildes
eller familjens egna resurser. Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande
lagstiftning samt socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och nationella
riktlinjer.
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
och den enskilde. Den enskildes integritet ska beaktas och stödet skall utgå
ifrån en individuell genomförandeplan som bygger på respekt för självbestämmandet. Genomförandeplanen lyfts fram som ett grundläggande redskap för
insatsens initiering och avslutning. Enligt avtalet ska utföraren erbjuda motivationsarbete, familjebehandling, nätverksarbete, beteendeträning på kognitiv grund samt praktiskt-pedagogiskt stöd. När det gäller metodkompetens
skall verksamheten bedrivas utifrån bästa möjliga evidens, vara strukturerat
och bygga på skydds- och riskfaktorer kopplat till familjens helhetsmiljö.
Utföraren skall arbeta med strukturerade metoder som bygger på evidens
samt besitta kompetens för att arbeta med de metoder som utföraren angivit.
Strukturerade arbetsmetoder, uppföljnings- och bedömningsinstrument
som efterfrågas av verksamhetens utförande och som framkommer i avtalet
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är till exempel: FFT, KBT, ART, ADAD, MI och KOMET. Det förväntas att
utföraren på egen hand skall ha tillgång till aktuell forskning för att under
avtalsperioden utveckla verksamheten i enlighet med bästa möjliga evidens.
Detta kan medföra revidering av aktuella arbetsmetoder eller att nya evidensbaserade behandlingsmetoder implementeras i befintlig verksamhet.
Verksamheten skall vara tillgänglig och kunna kontaktas på telefon vardagar 08 – 17. Insatser förväntas kunna erbjudas vid tidpunkter som passar den
hjälpsökandes behov till exempel dagtid, morgon, kväll och helger.
I enlighet med kommunens riktlinjer ska serviceinsatser erbjudas i första
hand. Beslutade biståndsinsatser ska prioriteras och ges förtur framför
servicetjänster. Enligt avtalet är familjeteamet skyldig att ta emot biståndsbeslutade insatser som motsvarar avtalad verksamhetsvolym. Målet är att
verksamheten inom en vecka, efter att en beställning är mottagen, ska kunna
initiera och verkställa beställd insats.
För de insatser som grundas på biståndsbeslut upprättar utföraren en
genomförandeplan utifrån socialkontorets utredningsunderlag. Genomförandeplanen kommuniceras med socialkontoret för godkännande. Socialkontoret är ytterst ansvarig för verkställandet av biståndsbeslutade insatser.
Utföraren skall meddela socialkontoret när insatsen kan påbörjas. Utföraren
förväntas att var tredje månad rapportera och återkoppla till socialkontoret
hur fullföljandet av arbetet med genomförandeplanen fortlöper. Utföraren
har också skyldighet att se till att det finns journalhandlingar för varje enskild
person enligt socialtjänstlagen.
För de insatser som erbjuds enligt servicetjänster gäller att utföraren är
skyldig att ta emot alla som efterfrågar avtalad verksamhet. Målsättningen
skall vara att familjeteamet inom två veckor ska kunna erbjuda den som
efterfrågar avtalad verksamhet ett personligt samtal. Genomförandeplanen
förväntas ligga till grund för en gemensam planering mellan utföraren
och den enskilde. Insatserna skall kontinuerligt följas upp utifrån det som
konkretiserats i genomförandeplanen när det gäller innehåll, utformning
och omfattning. Beträffande serviceinsatser fungerar genomförandeplanen
som ett arbetsverktyg mellan utförare och hjälpsökande. Om det framgår att
den enskildes önskemål av stödinsatser inte överensstämmer med det som
utföraren kan erbjuda ska utföraren informera om andra alternativa insatser
och aktiv vägleda den hjälpsökande till andra verksamheter som Linköpings
kommun har avtal med. Om detta inte är möjligt ska den enskilde upplysas
om möjligheten att ansöka om bistånd hos socialkontoret.

Eleonoragruppen (Barn- och familjestöd)
Målgrupp: Verksamheten startade år 1996 och har sedan dess haft ramavtal
med Linköpings kommun. Målgruppen är barn mellan 0 – 20 år och deras
familjer. Arbetet är stöd- och förändringsinriktat och fokuserar i huvudsak
på alkohol- och drogrelaterad problematik. Eleonora vänder sig till män-
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niskor som lever nära eller har levt med någon som är kemiskt beroende.
Verksamheten riktar sig även till personer som själva lever med en beroendeproblematik. Den primära målgruppen för stöd till anhöriga är barn från
4 år och ungdomar samt deras föräldrar. Den som kommer i kontakt med
Eleonora kan även få stöd och hjälp vid psykisk ohälsa, våldsutsatthet, svåra
separationer och andra former av kriser. Intention med verksamheten är att se
problematiken förändringsinriktat utifrån ett helhetsperspektiv på familjen.
Arbetssätt: Inom Eleonora bedrivs i huvudsak rådgivnings- och behandlingsarbete. Formen för arbetet sker delvis i bearbetande och stödjande
samtal med familjen eller individuella samtal. Olika gruppverksamheter för
barn och vuxna är tillsammans med enskilda samtal de arbetsmetoder som
utgör grunden för arbetet.
Varje gruppverksamhet bedrivs av två gruppledare. Eleonora erbjuder
gruppverksamhet för barn och ungdomar från 4 år och uppåt. Grupperna är
åldersindelade. I grupperna får deltagarna möjlighet att sätta ord på, uttrycka
och skapa förståelse för känslor och funderingar. I barn- och ungdoms
grupperna använder man sig av lek, bild och drama”.
Utöver individuella samtal och gruppverksamheter erbjuder Eleonora
ett utbud av kurser, skolinformation samt öppna tisdagsföreläsningar om
beroendeproblematik. Våren 2014 påbörjade Eleonoragruppen, i samarbete
med familjerätten i Linköping, gruppverksamhet för barn och ungdomar som
lever med skilda/separerade föräldrar.
Utförarform: Eleonoragruppen AB är en privat aktör och har avtalat med
omsorgsnämnden om att utföra tjänster till stöd för barn, unga och deras
föräldrar. Stödinsatser erbjuds enligt servicetjänster eller efter biståndsbeslut.
Samtliga stödinsatser är tillgängliga utifrån service eller bistånd. Samarbete
sker med socialkontoret, vuxenpsykiatriska kliniken, akutmottagningen,
barnpsykiatriska kliniken, vårdcentraler, intresseföreningar, pingstkyrkan i
Norrköping samt skolan och elevhälsovården.
Personal: Personalgruppen består av 5 heltidsanställningar. Samtliga
anställda har socionom- eller socialpedagogexamen samt påbyggnadsutbildningar inom psykoterapi steg 1, handledning, KBT-grund och samtalsmetodik
för målgruppen barn. Utöver den egna personalgruppen anlitas vid behov
externa resurser.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan Eleonora och omsorgsnämnden är syftet med verksamheten att frigöra och utveckla den enskildes eller
familjens egna resurser. Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning samt socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och nationella riktlinjer.
För Eleonoragruppen är följande lagstiftning aktuell: socialtjänstlagen (SoL),
lagen om vård av unga (LvU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LvM),
offentlighets- och sekretesslagen (OSL), personuppgiftslagen (PUL) och
hyreslagen (HL).
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
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och den enskilde. Den enskildes integritet ska beaktas och stödet skall utgå
ifrån en individuell genomförandeplan som bygger på respekt för självbestämmandet. Genomförandeplanen lyfts fram som ett grundläggande redskap för
insatsens initiering och avslutning. Enligt avtalet ska utföraren erbjuda motivationsarbete, familjebehandling, nätverksarbete, beteendeträning på kognitiv nivå samt praktiskt-pedagogiskt stöd. När det gäller metodkompetens
skall verksamheten bedrivas utifrån bästa möjliga evidens, vara strukturerat
och bygga på skydds- och riskfaktorer kopplat till familjens helhetsmiljö.
Utföraren skall arbeta med strukturerade metoder som bygger på evidens
samt ha kompetens för att arbeta med de metoder som utföraren angivit.
Strukturerade arbetsmetoder, uppföljnings- och bedömningsinstrument
som efterfrågas av verksamhetens utförande och som framkommer i avtalet
är till exempel: FFT, KBT, ART, ADAD, MI och KOMET. Det förväntas att
utföraren på egen hand skall ha tillgång till aktuell forskning för att under
avtalsperioden utveckla verksamheten i enlighet med bästa möjliga evidens.
Detta kan medföra revidering av aktuella arbetsmetoder eller att nya evidensbaserade behandlingsmetoder implementeras i befintlig verksamhet.
Verksamheten skall vara tillgänglig och kunna kontaktas på telefon vardagar 08 – 17. Insatser förväntas kunna erbjudas vid tidpunkter som passar den
hjälpsökandes behov till exempel dagtid, morgon, kväll och helg.
I enlighet med kommunens riktlinjer ska serviceinsatser erbjudas i första
hand. Beslutande biståndsinsatser ska prioriteras och ges förtur framför servicetjänster. Enligt avtalet är Eleonora skyldig att ta emot biståndsbeslutade
insatser som motsvarar avtalad verksamhetsvolym. Målet är att Eleonora
inom en vecka, efter att en beställning är mottagen, ska kunna initiera och
verkställa beställd insats.
När det gäller insatser som grundas på biståndsbeslut upprättar utföraren
en genomförandeplan utifrån socialkontorets utredningsunderlag. Genomförandeplanen kommuniceras med socialkontoret för godkännande. Socialkontoret är ytterst ansvarig för verkställandet av biståndsbeslutade insatser.
Utföraren skall meddela socialkontoret när insatsen kan påbörjas. Utföraren
förväntas att var tredje månad rapportera och återkoppla till socialkontoret
hur fullföljandet av arbetet med genomförandeplanen fortlöper. Utföraren
har också skyldighet att se till att det finns journalhandlingar för varje enskild
person enligt socialtjänstlagen.
För de insatser som erbjuds enligt servicetjänster gäller att utföraren är
skyldig att ta emot alla som efterfrågar avtalad verksamhet. Målsättningen
skall vara att Eleonora inom två veckor ska kunna erbjuda den som efterfrågar
avtalad verksamhet ett personligt samtal. Genomförandeplanen förväntas
ligga till grund en gemensam planering mellan utföraren och den enskilde.
Insatserna skall kontinuerligt följas upp utifrån det som konkretiserats i
genomförandeplanen när det gäller innehåll, utformning och omfattning. När
det gäller serviceinsatser fungerar genomförandeplanen som ett arbetsverktyg
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mellan utförare och hjälpsökande. Om det framgår att den enskildes önskemål
av stödinsatser inte överensstämmer med det som utföraren kan erbjuda ska
utföraren informera om andra alternativa insatser och aktiv vägleda den
hjälpsökande till andra verksamheter som Linköpings kommun har avtal
med. Om detta inte är möjligt ska den enskilde upplysas om möjligheten att
ansöka om bistånd hos socialkontoret.

Mottagningen – Råd & Stöd
Målgru pp: Mottagningen erbjuder råd, information och vägledning gällande
sociala stödinsatser. Verksamheten vänder sig till samtliga kommuninvånare
oavsett ålder med psykosocial problematik eller till personer som befinner
sig i kris. Stöd erbjuds på telefon och i form av kortvarig samtalsbehandling.
Konsultation kring socialtjänstens arbete erbjuds till skolpersonal.
En del av mottagningens verksamhet kallas för Råd, stöd och hälsa och
vänder sig till barn i åldern 6 – 12 år. Verksamheten är inriktad mot att erbjuda
rådgivning, stöd och behandling för att på så vis försöka minska och förebygga
psykisk ohälsa bland barn. Målgruppen är primärt föräldrar till barn med lätt
till medelsvår psykisk ohälsa.
Arbetssätt: Utifrån den enskildes behov och definition av sitt eget problem
erbjuds rådgivning och stöd i sociala frågor. Mottagningen har kunskap om
Linköpings kommuns socialtjänst och har möjlighet att förutom erbjudandet om kortare samtalsinsatser, utifrån den enskildes problemdefinition,
informera om och förmedla kontakt till kommunala och privata utförare.
Samtalsmetodiken bygger på nätverks- och familjeinriktning, är stödjande
och informativ samt fokuserar på att bearbeta och skapa insikt. Utformningen av samtalen kan ske enskilt par- eller gruppvis. Mottagningens arbete är
inriktat på att ta tillvarata den enskildes egna resurser. Stödinsatserna bygger
på nätverksarbete, mottagningens samverkan med och kunnande om socialtjänstens utförare och verksamhet. 4 – 5 samtalstillfällen erbjuds. Om behov
av fortsatta insatser finns efter samtalsbehandlingen stödjer mottagningen
den enskilde till kontakt med annan adekvat utförare inom ramarna för
Linköpings kommuns socialtjänsts verksamhetsområde.
Verksamheten råd, stöd och hälsa vänder sig till barn. Föräldrar kan ta
kontakt om de upplever att deras barn ger uttryck för oro, rädsla, ledsenhet,
stress, ont i magen, ont i huvudet, svårt att sova, samt om det finns bråk och
konflikt i hemmet och/eller i skolan samt relationsproblem som påverkar
barnet. Råd, stöd och hälsa drivs i samverkan med landstinget.
Utförarform: Mottagningen är en del av Råd & Stöd, Leanlink och
utför verksamheten i Linköpings kommuns regi. Mottagningen har avtalad
verksamhet med omsorgsnämnden för att bedriva stödinriktat arbete till
Linköpings kommuns invånare. Stödinsatserna kan erbjudas som servicetjänster eller efter biståndsbeslut
Samarbete sker med socialkontoret, IFO-enheten, skolor, vuxen-, barn-
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och ungdomshabiliteringen, internt samarbete inom råd & stöd primärt
tillsammans med familjeteamet samt landstinget genom samverkansarbetet
i verksamheten råd, stöd och hälsa.
Personal: Mottagningen omfattas av 3,3 socialsekreterare. Inom personalgruppen är samtliga medarbetare socionomer. Det finns även kompetens
inom familjeterapi och KBT.
Verksamheten råd, stöd och hälsa omfattas av 4 socionomer, 1 psykolog
samt 1 psykolog och psykoterapeut.
Avtalad verksamhet: Enligt avtalet mellan mottagningen och omsorgsnämnden är syftet med verksamheten att utifrån den enskildes problemdefinition erbjuda rådgivning och stöd i sociala frågor. Verksamheten ska bedrivas
utifrån gällande lagstiftning samt socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd
och nationella riktlinjer.
Enligt avtalet förväntas utföraren ha kompetens i områden som våld i nära
relationer, sexologi, HBT, funktionshinder, och barns utveckling.
Stödinsatserna förväntas bygga på delaktighetsgörande mellan utförare
och den enskilde. Den enskildes integritet ska beaktas och stödet skall utgå
ifrån en individuell genomförandeplan som bygger på respekt för självbestämmandet. Genomförandeplanen lyfts fram som ett grundläggande redskap för
insatsens initiering och avslutning.
Verksamheten skall vara tillgänglig. Samtalsstöd ska kunna erbjudas vid
kontakt samma dag och ett personligt besök ska genomföras inom tio arbetsdagar. Verksamheten skall vara öppen och möjlig att besöka under dagtid
samt en kväll i veckan. Besökstider förväntas kunna erbjudas vid tidpunkter
som passar den enskildes behov till exempel under kvällstid.
I enlighet med kommunens riktlinjer ska serviceinsatser erbjudas
i första hand. Beslutade biståndsinsatser ska prioriteras och ges förtur
framför servicetjänster. Enligt avtalet är mottagningen skyldig att ta emot
biståndsbeslutade insatser som motsvarar avtalad verksamhetsvolym. Målet
är att verksamheten inom en vecka, efter att en beställning är mottagen, ska
kunna initiera och verkställa beställd insats. När det gäller insatser som
grundas på biståndsbeslut upprättar utföraren en genomförandeplan utifrån
socialkontorets utredningsunderlag. Genomförandeplanen kommuniceras
med socialkontoret för godkännande. Socialkontoret är ytterst ansvarig för
verkställandet av biståndsbeslutade insatser. Utföraren skall meddela socialkontoret när insatsen kan påbörjas. Utföraren förväntas att var tredje månad
rapportera och återkoppla till socialkontoret hur fullföljandet av arbetet med
genomförandeplanen fortlöper. Utföraren har också skyldighet att se till att
det finns journalhandlingar för varje enskild person enligt socialtjänstlagen.
För de insatser som erbjuds enligt servicetjänster gäller att utföraren är
skyldig att ta emot alla som efterfrågar avtalad verksamhet. Målsättningen
skall vara att mottagningen inom två veckor ska kunna erbjuda den som
efterfrågar avtalad verksamhet ett personligt samtal. Genomförandeplanen
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förväntas ligga till grund för en gemensam planering mellan utföraren
och den enskilde. Insatserna skall kontinuerligt följas upp utifrån det som
konkretiserats i genomförandeplanen när det gäller innehåll, utformning
och omfattning. Beträffande serviceinsatser fungerar genomförandeplanen
som ett arbetsverktyg mellan utförare och hjälpsökande. Om det framgår att
den enskildes önskemål av stödinsatser inte överensstämmer med det som
utföraren kan erbjuda ska utföraren informera om andra alternativa insatser
och aktiv vägleda den hjälpsökande till andra verksamheter som Linköpings
kommun har avtal med. Om detta inte är möjligt ska den enskilde upplysas
om möjligheten att ansöka om bistånd hos socialkontoret.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 5
• Merparten av de brukare som medverkat i denna studie (70 procent)
uppger att de kommit i kontakt med den aktuella verksamheten genom
att de hänvisats/rekommenderats till denna från en annan verksamhet.
Det är väsentligt färre (12 procent) som uppger att de tagit kontakt med
verksamheten på egen hand.
• De allra flesta av brukarna (67 procent) uppger att de är nöjda med den
information de fått om tillgängliga insatser, och det är också en stor
majoritet som uppger att de själva haft möjlighet att påverka valet av
insats.
• Nära tre fjärdedelar (72 procent) av brukarna uppgav att det inte varit
viktigt för dem huruvida de behövt ansöka om en viss insats, eller om de
kunnat få denna som service (eller att de inte har någon uppfattning om
detta). Bland dem som uppgivit att detta spelat roll fanns såväl de som
uttryckte att de ville ha ett biståndsbeslut (11 procent) som de som inte
velat detta (16 procent). Nära en tredjedel (31 procent) uppger dock att
de skulle avstått från att söka stöd om de behövt göra en ansökan om
biståndsbeslut.
En sammanfattande slutsats tycks vara att frågan om att få insatsen som
bistånd eller service för flertalet är av underordnad betydelse, men att
det finns en grupp för vilka detta är betydelsefullt.
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Kapitel 5. Om vägen till olika sociala insatser,
och om brukarnas möjligheter att påverka
Hur kommer man i kontakt med kommunens olika verksamheter?
”När man mår dåligt … Det är ju då man behöver att någon ställer
upp för en! Inte att de ska komma med en massa frågor om varför
man gjort på det ena eller andra sättet.
Min förra [handläggare] höll på sådär … [Hen] skulle ha reda
på en massa, som att jag skulle bevisa att jag behövde hjälp …
Då hade jag ingen lust att gå tillbaka, då ville jag hellre klara mig
själv.”
”… det är ju inte alltid man orkar själv, man kan behöva bli knuffad på. Då är [handläggarna] bra, de känner mig så väl så de vet
när de ska låta mig bestämma och när de ska gå in och styra upp
det hela. De är bra, det är ju deras jobb att hjälpa mig.”
(ur fokusgruppsintervju med brukare vid en av de verksamheter
som ingått i undersökningen)

I de intervjuer med brukare som genomförts i undersökningen har vi tagit
del, såväl av de som sett möjligheten till kontakt med socialtjänsten just
som en möjlighet att få bistånd i en situation då man behövt hjälp, som de
som uttryckt att de – av olika skäl – helst undvikit kontakt med kommunens
socialtjänst.
Utifrån de utgångspunkter vi haft i arbetet med denna studie, att det finns
en spänning mellan att å ena sidan utforma insatserna utifrån den enskildes
behov och önskemål å ena sidan, och att å andra sidan utforma insatserna
efter en professionell bedömning som baseras på stöd från vetenskaplig kunskap, är detta i sig inte något uppseendeväckande (se kapitel 1). Den fråga som
blir viktig i detta sammanhang, givet att vi ser det som angeläget att sociala
insatser bör tillhandahållas på ett sätt som är enkelt och tillgängligt för den
enskilde, är om man genom att tillhandahålla insatser som service gör att fler
upplever det lättare att ta kontakt med socialtjänsten?
I den enkät som genomförts bland brukare i de verksamheter som ingår
i studien ställdes frågan ”Har det sätt du fick stöd (med eller utan biståndsbeslut) spelat någon roll för dig?” [fråga 15]. Ungefär en fjärdedel av de
svarande (27 procent) svarade att detta spelade roll; antingen att de ville ha ett
biståndsbeslut (11 procent) eller att de inte ville det (16 procent). Andelen som
valde att svarade att det inte spelade någon roll var större (38 procent), och
nästan lika många (34 procent) svarade ”Vet ej” på denna fråga. Eftersom man
inte kan utgå från att samtliga brukare har full kännedom om skillnaderna
mellan insatser med respektive utan biståndsbeslut bör dessa siffror tolkas
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med en viss försiktighet. Det kan också tilläggas att det på en annan fråga
[fråga 24] är nära en tredjedel (31 procent) av de som haft serviceinsatser som
uppger att de inte skulle sökt stöd om de behövt vända sig till socialkontoret
för att få ett biståndsbeslut.
Det kan ligga nära till hands att använda svaren på denna fråga för att
försöka besvara den övergripande fråga vi ovan refererat; om man bara tittar
snabbt på hur brukarna besvarat denna fråga verkar det onekligen som frågan
om biståndsbeslut/icke biståndsbeslut inte ha någon stor betydelse för hur
brukarna uppfattar socialtjänstens insatser. Men samtidigt är det en relativt
stor grupp (mer än en fjärdedel av de svarande) som uppger att frågan om
biståndsbeslut/icke biståndsbeslut spelat roll för dem, och bland dessa finns
såväl de som ville ha respektive som inte ville ha ett biståndsbeslut. Den preliminära slutsats – som vi kommer att ta med oss i den fortsatta analysen – är
därför mer försiktig: Dels framstår det som rimligt att utgå från att frågan
om biståndsbeslut/icke biståndsbeslut har olika betydelse för olika grupper av
brukare och i relation till olika insatser/verksamheter, dels är det rimligt (givet
den stora andel som uppger att de inte har någon uppfattning när det gäller
frågan om biståndsbeslut/icke biståndsbeslut) att brukarnas uppfattningar i
denna fråga också präglas av det sammanhang som den är en del av.
Ett argument som anförts mot en mer serviceinriktad socialtjänst har varit
att ett sådant sätt att tillhandahålla sociala insatser framför allt skulle vara
anpassat till mer resursstarka grupper med vana och förmåga att själva ta
kontakt med olika myndigheter och att föra fram sina önskemål – och att det
därmed skulle missgynna mer resurssvaga grupper som skulle ha ett större
behov av stöd och vägledning. Något slutgiltigt svar på denna fråga ger inte
materialet, men det är möjligt att se om det finns några systematiska skillnader mellan de grupper som fått del av service- respektive biståndsbedömda
insatser.
Till att börja med kan konstateras att det är små skillnader mellan män
respektive kvinnor i detta avseende; andelen kvinnor som hade serviceinsatser
uppgick till 70 procent, medan andelen män var 65 procent.
Skillnaderna är större om man ser till vilken sysselsättning olika grupper
har; den grupp som arbetade (ca 50 procent av de svarande) var den grupp
som i störst utsträckning (80 procent) hade serviceinsatser, medan 73 procent av de som studerade på högskolan hade denna form av insats. Detta ska
jämföras med gruppen som saknade sysselsättning där andelen som hade
serviceinsatser var väsentligt lägre – 42 procent – och de som var sjukskrivna,
där andelen med serviceinsatser var 51 procent. Även då vi ser till de svarandes
utbildningsbakgrund kan man i materialet se en tendens som innebär att
andelen som har serviceinsatser är högre bland dem med högre utbildning,
medan andelen som har biståndsbedömda insatser är störst i gruppen med
lägre utbildning.
Materialet pekar med andra ord i riktning mot att möjligheten att få del av
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olika insatser som service i högre utsträckning utnyttjas av mer resursstarka
grupper (förankrade på arbetsmarknaden, högre utbildning). Skillnaderna
mellan grupperna är dock inte dramatiskt stora, och även om de talar för att
det i första hand är mer resursstarka grupper som kommit att utnyttja möjligheten att få sociala insatser som service är det inte något som säger att detta
med nödvändighet skulle begränsa andra gruppers möjlighet i detta avseende.
I enkätundersökningen ställdes frågor om brukarna på egen hand sökt
kontakt med olika verksamheter [fråga 6] samt i vilken mån de blivit rekommenderade, hänvisade eller remitterade till dessa [fråga 5]. Som framgår av
svaren på fråga 5 är det en tredjedel (34 procent) som uppger att de själva,
på eget initiativ, sökt stöd (här skiljer sig svaren från de som varit i kontakt
med Mottagningen [där nära två tredjedelar, 64 procent, uppger att de
tagit kontakt med verksamheten på egen hand] från övriga verksamheter).
Tillfrågade om de blivit rekommenderade, hänvisade eller remitterade till
olika verksamheter [fråga 5] är andelen som uppger att de sökt stöd på eget
initiativ ännu lägre (12 procent) och en betydande majoritet (sammanlagt 70
procent) uppger att de kommit i kontakt med den aktuella verksamheten via
någon form av hänvisning från en annan verksamhet; inte minst är det många
som uppger att de blivit hänvisade eller rekommenderade av sjukvårdspersonal (för Socialpsykiatrin respektive S:t Larsmotagningen gäller detta för 56
respektive 48 procent av de svarande).
En kanske självklar – men ändå viktig! – slutsats av detta är att en stor
grupp brukare blivit hänvisade till olika verksamheter och att det därför är
viktigt att man i olika verksamheter inte bara känner sin egen verksamhet,
utan att man också har kunskap om vilka andra insatser som är tillgängliga –
för att kunna hjälpa de som söker stöd att hamna rätt. Om det sammantaget
är ”bra” att 70 procent av de svarande blivit hänvisade från en verksamhet
till en annan (eller för att uttrycka sig misstänksamt, om det handlar om att
olika verksamheter försöker avhända sig ansvaret) är naturligtvis omöjligt att
avgöra bara med utgångspunkt från dessa data, men de understryker ändå
att olika verksamheter måste ses som delar av ett större organisatoriskt sammanhang.
Om man återknyter till frågan om vilken betydelse biståndsbeslut/icke
biståndsbeslut har för den enskilde, torde det inte heller vara orimligt att anta
att en utredning med efterföljande biståndsbeslut för den enskilde upplevs
som något som i sig har mindre betydelse om man redan fått en rekommendation eller remiss från en annan verksamhet.
Om utgångspunkten är att det är viktigt att den enskilde själv ska kunna
ta kontakt med olika verksamheter inom socialtjänsten och att man så långt
som möjligt ska utgå från den enskildes egen vilja att förändra sin situation,
är det viktigt att det finns tillräcklig information om vilka stödinsatser som
finns. Utan kännedom om vilka alternativ som är tillgängliga är det självfallet
omöjligt att göra något medvetet val.
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I enkätundersökningen ställdes därför också ett antal frågor om hur brukarna fått information om olika verksamheter [fråga 9], om informationen
varit tillräcklig [fråga 10] och om denna information gjort att de kunna välja
en verksamhet utifrån sina behov och önskemål [fråga 11]. Resultaten pekar
att flertalet av brukarna är tillfredsställda med den information de fått; två
tredjedelar av de svarande (67 procent) instämmer i att de ”fått tillräcklig
information om det stöd som erbjuds” och nästan exakt lika många (68
procent) instämmer i att de utifrån den information de fått ”kunnat välja
en verksamhet som passar dem”. (När det gäller dessa frågor är det dock en
viss variation mellan olika verksamheter, och för Eleonoragruppen och S:t
Larsmottagningen är det ungefär en tredjedel som uppger att de ”önskat mer
information om det stöd som erbjuds”.)
Tillfrågade om hur de fått information om vilket stöd olika verksamheter
erbjuder är det inte fler än 12 procent som uppger att de själva sökt denna
information. Långt fler uppger att de fått denna information från sjukvårdspersonal (38 procent), från personal på socialkontoret (17 procent) eller
från personal i annan verksamhet (9 procent). Detta ligger väl i linje med
de uppgifter som redovisats tidigare, och som pekade på att flertalet av de
svarande kommit i kontakt med olika verksamheter efter att de hänvisats eller
remitterats dit från andra verksamheter (se diskussionen angående fråga 5
respektive 6 ovan).
Den bild som framträder från vårt material talar med andra ord tydligt
för att de kommit i kontakt med olika verksamheter via (personal i) andra
verksamheter. Huruvida det handlar om att de formellt hänvisats eller remitterats, eller om det rör sig om att personalen tillhandahållit information som
gjort det möjligt för den enskilde att själv välja är omöjligt att avgöra, men
svaren på frågorna i denna undersökning pekar ändå på att för en stor grupp
brukare är viktigt att få information och vägledning om vilka stödinsatser som
är tillgängliga. Samtidigt bör noteras att det är nästan lika många (33 procent)
som uppger att de själva sökt information om möjligheten att ta kontakt med
Mottagningen, som fått denna information av sjukvårdspersonal (35 procent);
även om det rör sig om en minoritet är det möjligt att möjligheten för denna
grupp att själva ta kontakt med en verksamhet varit viktig.

Vilka möjligheter upplever brukarna att de har att påverka valet
av insats/insatsernas utformning?
En av de frågor som ställdes i enkätundersökningen [fråga 12] rörde i vilken
mån brukarna upplevde att de kunde vara med och påverka det stöd de fick
i olika verksamheter. Av de som svarat var det två tredjedelar (66 procent)
som instämde i påståendet ”Jag kunde påverka” och nära en tredjedel (30
procent) som valde alternativet ”Jag kunde påverka till viss del”. (Här fanns
dock en skillnad mellan olika verksamheter: När det gällde Eleonoragruppen,
Socialpsykiatri Råd & Stöd respektive Vis Vitalis låg andelen som svarade att
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de kunde påverka runt 80 procent, medan motsvarande andel för Mottagningen respektive S:t Larsmottagningen låg på 40-50 procent.) Förhållandevis
få, sammantaget inte mer än 4 procent, uppgav att de inte kunde påverka det
stöd de fick.
I undersökningen ställdes också frågor huruvida brukarna, om de var
missnöjda med det stöd de fick, kände till hur de skulle göra för att lämna
klagomål eller synpunkter [fråga 21] eller om de kände till vart de skulle
vända sig om de ville ha annat stöd eller behandling [fråga 22]. Sammantaget
var det ungefär hälften som kände till vart de kunde vända sig, antingen med
klagomål eller synpunkter (46 procent) eller om de önskade annat stöd eller
behandling (50 procent) medan övriga inte sade sig ha kännedom om detta.
Jämfört med den övervägande positiva bild av hur brukarna uppfattade sina
möjligheter att påverka som redovisades ovan, talar dessa uppgifter för att det
är en förhållandevis stor grupp brukare som har begränsad kännedom om
möjligheterna att förmedla kritiska synpunkter eller att välja andra former av
stöd/behandling.
En sammanfattande bedömning är att det för en stor del av brukarna
framstår som viktigt att de själva har möjlighet att ta kontakt med olika verksamheter, och likaså att de uttrycker en stark vilja arr ha kontroll/inflytande
över sin egen situation. Det är en stor majoritet av de svarande som uttrycker
att möjligheten att påverka insatsernas utformning är viktig för dem.
Men, det är inte möjligt att se något klart mönster så att brukarnas erfarenheter på något systematiskt sätt skiljer sig beroende på vilken verksam het
de haft kontakt med. Viljan att kunna påverka sin situation framstår som
viktig oavsett om man haft insatser som service eller som bistånd. Detta tyder
på att det som viktigast i sammanhanget är hur arbetet är organiserat och
hur det bedrivs (jfr den diskussion om frontlinjebyråkraternas roll som förs i
kapitel 3). Vi ska därför i nästa kapitel övergå till att se till hur de som arbetar
i de olika verksamheterna beskriver sitt arbete.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 6
• Samverkan med andra verksamheter inom socialtjänsten, hälso- och
sjukvården m.fl. framstår som en viktig del i det sociala arbetet; flertalet
av de anställda uppgav att de ”ofta” eller ”regelbundet” hade kontakt
med andra aktörer – detta gällde oberoende av om man arbetade med
biståndsbeslutade insatser eller insatser som tillhandahölls som service.
• Det var också en stor majoritet av de anställda som uppgav att de hade ett
stort handlingsutrymme i sitt arbete; 88 procent instämde i påståendet
att de hade ”ett stort handlingsutrymme, att tillsammans med brukaren,
välja och utforma de insatser som jag bedömer lämpligast”.
• Undersökningens resultat pekar på att de anställda inte menade att det
förelåg någon motsättning mellan att utgå från den enskildes vilja och
drivkraft (85 procent av de svarande instämde i att detta var viktigt) och
att använda sin kunskap och erfarenhet för att förstå brukarens behov
och ta fram förslag på adekvata insatser (75 procent instämde i att detta
var viktigt). Det var också två tredjedelar av de anställda som instämde
i påståendet att en professionellt utförd utredning, bedömning och
beslut utökar möjligheterna [för socialarbetaren] att få kännedom om
brukarens behov.
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Kapitel 6. Om organiseringen av det sociala
arbetet och hur det sociala arbetet påverkas
Det föregående avsnittet behandlade brukarnas erfarenheter och hur de såg
på olika sätt att organisera respektive tillhandahålla sociala insatser. I detta
avsnitt ska vi rikta intresset mot hur de anställda ser på betydelsen av att,
och förutsättningarna för, att arbeta med ett serviceinriktat arbetssätt liksom
vilken betydelse det sociala arbetets organisation har i detta sammanhang.

Att tillgodose brukarens önskemål och/eller att motivera
honom/henne till förändring?
I den enkät som genomförts bland de anställda i de valda verksamheterna (se
bilaga 3) ställdes ett antal frågor hur de (i samband med val och utformning
av insatser) uppfattade betydelsen av att utgå från brukarens egna önskemål
respektive från den expertis de har som professionella. Eftersom vår utgångspunkt var att dessa frågor rymmer flera aspekter formulerades frågorna på
olika sätt, för att på detta sätt ge utrymme för att fånga denna komplexitet.
I en inledande fråga [fråga 5] fick de anställda frågan hur de ställde sig
till följande påstående: ”Det är betydelsefullt för den enskildes sociala stöd
att insatsen föregås av en professionell socialarbetares utredning och beslut”.
Något mer är 40 procent av de svarande sade sig inte hålla med om detta
påstående, men samtidigt var det nära 60 procent som svarade att de instämde
eller delvis instämde. Mycket talar för att det är nödvändigt att ställa frågan
mer konkret för att ett mer entydigt svar, eller åtminstone ett svar som låter
sig tolkas.
En stor majoritet (85 procent) instämde i påståendet ”Den enskildes vilja
och drivkraft att själv förändra sin situation är den viktigaste faktorn för att
de insatser vi erbjuder ska bli framgångsrika” (resterande del av de svarande,
15 procent, ”instämde delvis”) [fråga 3]. Dessa siffror framstår antagligen inte
som särskilt uppseendeväckande, men svaren på en kompletterande fråga
[fråga 19] – då de svarande skulle välja vilket av två påstående som stämde
bäst med deras erfarenhet – stärker tolkningen att man generellt lägger
mycket stor vikt vid att möta brukarnas önskemål, se nedan.
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Diagram 1: Vilket av följande stämmer bäst med din erfarenhet?

Som framgår av svaren på denna fråga är det med andra ord en mycket stor
majoritet av de anställda som ser det som betydelsefullt att brukarna själva
har möjlighet att kontakta olika verksamheter, även om det skulle begränsa
deras möjligheter att få sin sak prövad i form av en överklagan.
Det sätt på vilket ovanstående fråga formulerades innebar en begränsning, i och med att de svarande tvingades välja mellan de två påståendena –
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då de svarande gavs möjlighet att i fritext komplettera sina svar var det också
flera som gav uttryck för att de uppfattade flera av frågorna som förenklade,
och de framförde också kritik mot att enkäten inte lämnade utrymme för
mer nyanserade resonemang. Två exempel på hur detta formulerades återges
nedan:
Jag ifrågasätter starkt varför man konstruerar en enkät på det här
sättet med motsatta påståenden där min enda möjlighet är att
välja ett alternativ. … Som jag ser det speglar det inte en vilja att
skildra en komplex verklighet. … TÄNK OM VERKLIGHETEN
VORE SÅ ENKEL!!
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Tyckte att det var knepiga frågor … svårt att få fram det man gärna
vill lyfta i en så ”snäv” enkät!

Det sätt på vilket vi valt att utforma enkäten innebär att det är viktigt att
inte dra för långtgående slutsatser av hur de anställda besvarat enskilda frågor
(vilka som sagt i flera fall med avsikt formulerats så att det endast funnits
möjlighet att välja mellan två motsatta alternativ), utan att undersöka den
samlade bild som framträder då resultaten från olika frågor vägs samman.21
Så framstår det till exempel som viktigt att uppmärksamma att det var
nära 90 procent av de svarande som instämde (och nära 10 procent som
”delvis” instämde) i påståendet ”I ett professionellt socialt arbete ingår att
vägleda och/eller motivera den enskilde, samt även att stödja hen att ta del av
insatser hen inte övervägt” [fråga 4]. Svaren på denna fråga tyder med andra
ord på att en övervägande majoritet av de anställda inte endast ser sin roll
som att tillhandahålla de insatser brukaren önskar, utan att man ser det som
en del av sitt professionella uppdrag att vägleda/motivera brukaren – också
när det handlade om insatser den enskilde inte själv önskat. Även svaren på
andra frågor pekar i denna riktning; över 75 procent av de svarande angav att
de såg som sin uppgift att ”kartlägga brukarens behov och ta fram förslag på
adekvata insatser” [fråga 6].
”Vi skulle ju aldrig kunna tillhandahålla vilken behandlingsinsats
som helst, bara för att brukaren vill ha den. Det finns ju [behandlingsalternativ] som kostar alldeles för mycket, där sätter pengarna gränser. Till exempel.
… men samtidigt är det ju ingen ide att skicka någon på behandling om de inte tror på det själva, eller om de åtminstone inte är
beredda att ge det en chans. Därför blir mitt arbete – även om jag
inte arbetar direkt med behandling – att motivera, att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt. Och då måste jag ju börja
med att lyssna in var brukaren står, vad det är [hen] vill förändra
i sitt liv.”
(ur intervju med anställd vid en av de verksamheter som ingått i
undersökningen)

Den bild som framträder då man väger samman hur de anställda i enkäten
och i intervjuerna besvarat olika frågor skulle kunna sammanfattas på följande sätt:
Den absoluta merparten av de anställda uttrycker att det är viktigt att det
finns utrymme för den enskilde brukaren att formulera sina önskemål, givet
att hans/hennes vilja att förändra sin situation är en viktig förutsättning för
att de sociala insatserna ska bli framgångsrika. Men de allra flesta uttrycker
också att det är betydelsefullt att använda sin professionella kunskap för att
21 I detta avseende har även de intervjuer som genomförts med ett antal anställda varit viktiga för att ge
en ökad förståelse av hur svaren på enkäten kan tolkas.
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vägleda och/eller motivera brukaren till en insats som har stor chans att visa
sig till hjälp för den enskilde.
Med utgångspunkt från den diskussion om två olika principer för det
sociala arbetets organisation och inriktning vi diskuterat tidigare (se kapitel
1), kan svaren tolkas så att de anställda generellt uppfattar bägge dessa principer som viktiga och legitima. Annorlunda uttryckt, att det inte handlar om att
antingen utgå från den enskilde brukarens vilja och önskemål eller vad den
professionella kunskapen säger – utan om att låta båda dessa förhållningssätt
vara vägledande i det praktiska arbetet.
Svaren på två av de frågor som ställdes i enkäten kan också tolkas så att man
de anställa i sitt arbete, och i mötet med den enskilde brukaren, strävar efter
att arbeta på ett sådant sätt att konflikten mellan dessa båda principer lindras:
90 procent av de svarande instämde i påståendet ”Det har stor betydelse för
relationen mellan mig som socialarbetare och brukaren, att brukaren uppfattar att jag arbetar på hens uppdrag” [fråga 9] och nästan lika många (86
procent) instämde i påståendet ”Det har stor betydelse för relationen mellan
mig som socialarbetare och brukaren, att brukaren uppfattar mig som expert/
kunnig inom det område hen söker hjälp” [fråga 10].
Den viktiga frågan i detta sammanhang är hur olika sätt att organisera
de sociala insatserna – att erbjuda dem som serviceinsatser alternativt efter
utredning och biståndsbeslut – påverkar de anställdas möjligheter att arbeta
på ett sådant sätt att det är möjligt att leva upp till dessa målsättningar. Vi
kommer att återkomma till dessa frågor, både senare i detta kapitel och i vår
slutdiskussion. Innan dess ska vi dock komplettera bilden av hur de anställda
uppfattar sitt arbete genom att kort beröra frågan om hur de samverkar med
andra aktörer samt hur de uppfattar sitt handlingsutrymme.

Hur samarbetar man med andra aktörer?
I enkäten tillfrågades de anställda i vilken omfattning de i sitt arbete med
brukare kom i kontakt med olika samverkansaktörer [fråga 20]. En fullständig redovisning av svaren på denna fråga återfinns i bilaga 3, men sammanfattningsvis kan konstateras att flertalet av de anställda uppgav att de ”ofta”
eller ”regelbundet” hade kontakter med andra aktörer. I första hand handlade
det om andra verksamheter inom socialtjänsten; exempelvis uppgav 75 procent att de hade kontakt med andra utförare inom Råd & Stöd och 85 procent
att de hade kontakt med socialkontoret. Även försäkringskassan, arbetsförmedlingen liksom primärvården respektive psykiatrin inom landstinget
var samverkansaktörer en majoritet av de anställda uppgav att de ”ofta” eller
”regelbundet” samverkade med.
Utan att fördjupa oss i frågan om betydelsen av denna samverkan kan ändå
konstateras att en viktig del i det professionella sociala arbetet handlar om
att samverka med andra (professionella) aktörer; detta förefaller gälla även i
de verksamheter i Linköping där man har som ambition att erbjuda en ökad
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serviceinriktning. På liknande sätt kom frågan om samverkan upp i flera av de
intervjuer som genomförts, och till exempel var det flera av intervjupersonerna
som uttryckte att det var viktigt att ha kännedom om andra verksamheter för
att kunna hjälpa brukarna att få insatser som svarade mot deras behov. Detta
talar för att kunskap om andra aktörers verksamhet liksom förtrogenhet vad
det gäller samverkan skulle vara viktiga delar i den professionella kompetens
som de anställda uppfattar som viktig för att kunna bedriva ett kvalificerat
arbete. Detta är som sagt ett tema vi kommer att återkomma till.
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Till att börja med kan konstateras att en mycket stor majoritet av de
anställda angav att de har ett stort handlingsutrymme [fråga 13], se nedan.
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Diagram 2: Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din erfarenhet?

Den absoluta merparten av de svarande instämde [i fråga 15] också i
påståendena ”I mitt arbete som socialarbetare har jag bra förutsättningar att
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använda mig av den kunskap som finns inom min profession för att bemöta
och bedöma brukarens behov” (81 procent instämde, 19 procent instämde
delvis), respektive [i fråga 17] ”I mitt arbete som socialarbetare har jag bra
förutsättningar att få kännedom om brukarens erfarenheter och önskemål när
det gäller hens behov” (73 procent instämde, 27 procent instämde delvis).
I fråga 11 uppmanades de anställda att rangordna vad som spelade störst
roll för dem som professionella då de fattade beslut (”lagar och förordningar”,
”forskningsresultat och kunskapssammanställningar”, ”kommunala avtal och/
eller riktlinjer”, ”egna (och kollegers erfarenheter” eller ”brukarens önskemål”).
Resultaten är svåra att tolka, men det kan ändå noteras att mer än hälften
(51 procent) angav att ”brukarens önskemål” spelade störst roll – något som
kan sägas ligga i linje med hur man besvarat andra frågor. Långt färre, endast
8 procent, angav att ”forskningsresultat och kunskapssammanställningar”
spelade störst roll.
Svår fråga att svara på. Allt detta spelar stor roll. Men det dagliga
arbetet baseras till stor del på egna och kollegers erfarenheter,
som i sin tur är baserade på bl.a. forskning, lagar och avtal – som
man får förutsätta är utformade efter forskning och lagar, där
man förstås även tar stor hänsyn till ”brukarens” önskemål.

Men det finns också faktorer/omständigheter som de anställda uppfattade
begränsade deras handlingsutrymme. 60 procent av de svarande anger att
de i hög grad är styrda av de lagar/förordningar, riktlinjer m.m. som styr
socialtjänstens verksamhet, medan 40 procent anger att detta styr dem i låg
grad. [fråga 14] Och de allra flesta instämmer helt (48 procent) eller delvis
(49 procent) i påståendet att ”Min arbetsgivare vägleder och anger ramarna
för den kunskap som ska användas samt beskriver metoder eller arbetssätt för
att tillgodose brukarens uttryckta stödbehov”. [fråga 16]
Sammanfattningsvis ger det material vi redovisat i detta kapitel en bild där
de anställda ger uttryck för att de har ett betydande handlingsutrymme och att
de lägger stor vikt att utgå från brukarens uttalade önskemål – men att detta
inte synes stå i uttalad motsättning till att utgå från den kunskap man har och
från de erfarenheter man gjort som professionell socialarbetare. En genomgående tendens i svaren i enkäten är att de anställda uttrycker en positiv syn
på ambitionen att utveckla en ökad serviceinriktning i det sociala arbetet.
Men är detta oförenligt med att göra en utredning och att fatta biståndsbeslut
som kan överklagas? Det är inte lika självklart.
Och åtminstone svaren på en av de frågor [fråga 18] som ställdes talar
för att man uppfattar att en utredning med efterföljande biståndsbeslut rent
av kan göra det lättare att möta brukarens behov: Två tredjedelar instämde
i påståendet att ”en professionell utredning, bedömning och beslut utökar
möjligheterna [för socialarbetaren] att få kännedom om brukarens behov”
medan andelen som menade att en utredning med efterföljande biståndsbeslut begränsade möjligheterna endast uppgick till en tredjedel.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 7
• Det var endast en mindre del av de brukare som besvarade enkäten (22
procent) som uppgav att de kände till hur man skulle gå till väga för att
överklaga ett biståndsbeslut. Detta framstår som en låg siffra, men det
är viktigt att understryka att vi (eftersom vi saknar motsvarande data
från andra kommuner eller verksamheter) saknar möjlighet att bedöma
huruvida kännedomen om detta är bättre eller sämre i de aktuella verksamheterna än på andra håll.
• Givet att det var en minoritet av de svarande som uppgav att de hade
kännedom om hur de skulle gå till väga för att överklaga ett biståndsbeslut, framstår det som viktigt att framhålla att det var en väsentligt
större andel (50 procent) som uppgav att de kände till vart de skulle
vända sig ”om de var missnöjda eller ville ha annat stöd eller behandling”.
Detta talar för att man inte bör se möjligheten att överklaga som den
enda vägen för brukaren att föra sin talan.
• Sammantaget framstår det ändå som viktigt att ställa frågan varför en
minoritet av brukarna känner till den möjlighet att överklaga ett beslut
som de enligt lagen har. I detta sammanhang torde det också vara relevant att uppmärksamma hur de anställda förhåller sig till detta; det är
rimligt att anta att det faktum att en stor majoritet (85 procent) av de
anställda ser det som betydelsefullt att verksamheter erbjuds som service
även om detta begränsar möjligheterna för den enskilde att överklaga
har betydelse när det gäller dessa frågor.

72

Kapitel 7. Påverkas rättssäkerheten när man
arbetar med servicetjänster?
En av de frågor som rests i samband med diskussionen kring utveckling
av servicetjänster är huruvida en sådan utveckling påverkar den enskildes
rättssäkerhet. Denna fråga handlar såväl om den enskilde får del av de insatser hen har rätt till men också; om möjligheten att insatserna tillhandahålls
på ett sådant sätt att det är möjligt för den enskilde att (om hen inte får del av
de insatser hen önskar) få sin sak prövad.
I samband med att vi i kapitel 2 gick igenom hur det sociala arbetet med
service- respektive biståndsinsatser är organiserat i Linköpings kommun
berördes också lagstiftningen på detta område. Socialtjänstlagen anger att
kommunen har ett ansvar att ge den enskilde stöd med det den behöver (2
kap, 1 §, SoL) för att uppnå det som kallas ”en skälig levnadsnivå” (4 kap, 1 §,
SoL). Vid ansökan om bistånd (eller s.k. orosanmälan som görs av anhöriga
eller andra) har kommunen skyldighet att genomföra en individuell utredning
och att fatta ett individuellt biståndsbeslut (4 kap, 1 §, SoL). Under handläggningsprocessen ska denna biståndsbedömning dokumenteras, journalföras
och arkiveras och utredningen ska leda fram till ett beslut som ska kunna
prövas i efterhand.
Själva grundtanken med ett mer serviceinriktat arbetssätt utgår emellertid
från en annan utgångspunkt, i och med att man ser ett värde i att den enskilde
själv kan ta kontakt med och efterfråga olika sociala insatser – dvs. att varken
någon individuell biståndsbedömning eller beslut ska vara nödvändiga. Från
Linköpings kommuns sida har man vid upprepade tillfällen hävdat att detta
inte begränsar den enskildes rättigheter, eftersom möjligheten att ansöka om
bistånd kvarstår (se t.ex. Socialtjänst utan biståndsbedömning, sid. 8). Ett
annat sätt att uttrycka detta är att de formella rättigheterna är desamma även
då man arbetar på ett mer serviceinriktat sätt. Frågan är om detta även gäller
de reella rättigheterna, dvs. om man i praktiken arbetar på ett sådant sätt att
det möjliggör för den enskilde att kunna få del av bedömningar och beslut och
att (om man så önskar) i efterhand få dem prövade?

Kännedom om möjligheten att överklaga socialtjänstens beslut
I föregående kapitel lyftes fram att en mycket stor majoritet (85 procent) av
de anställda instämde i påståendet att ”det är betydelsefullt att det finns möjlighet för brukaren att själv kontakta de verksamheter som erbjuder servicetjänster även om det begränsar möjligheterna för den enskilde att överklaga”
(diagram 1, sidan 66). Detta säger förvisso inte mer än att det är många av
de anställda som inte anser att möjligheten att överklaga är den viktigaste
aspekten i det sociala arbetet, i vilket fall inte i relation till möjligheterna för
enskilda att själva kunna ta kontakt med olika verksamheter. Men det talar för
att det kan vara viktigt att undersöka i vilken mån brukarna känner till vilka
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möjligheter de har att få sina önskemål prövade. Flera frågor i enkäten till
brukarna behandlade detta.
Som framgår av svaren på fråga 23 (nedan) var det en klar minoritet –
mindre än en fjärdedel – av brukarna som kände till vilka möjligheter de hade
att överklaga ett biståndsbeslut. Kännedomen om detta varierade mellan
olika verksamheter, men inte vid någon var det fler än en tredjedel som sade
sig känna till hur man skulle gå till väga för att få sin sak prövad.
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Diagram 3: Känner du till vilka möjligheter det finns att överklaga ett biståndsbeslut?

I fråga 22 tillfrågades brukarna om de kände till vilka möjligheter de hade att
ansöka om annat stöd hos socialkontoret; här var andelen som uppgav att de
hade kännedom om detta något större (70 procent), men det var fortfarande
en majoritet som uppgav att de saknade kunskap om detta. (Svaren på denna
fråga uppvisade mycket liten variation mellan olika verksamheter.)
Hur ska dessa uppgifter tolkas? Eftersom vi saknar jämförelsematerial är
det omöjligt att bedöma om dessa siffror är ”höga” eller ”låga”, men man kan
ändå konstatera att det är en mindre del som har möjlighet att överklaga ett
biståndsbeslut – helt enkelt av den anledningen att de inte känner till att de
har den möjligheten.
Samtidigt är det rimligt att utgå från att detta inte är den enda möjligheten
för den enskilde att hävda sina rättigheter. Som framgår av svaren på fråga
21 (nedan) var det betydligt fler (50 procent) som uppgav att de visste vart
de skulle vända sig om de var missnöjda eller om de ville ha annat stöd eller
behandling.
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Diagram 4: Om du är missnöjd eller vill ha annat stöd eller behandling, känner du
till vart du ska vända dig?

Här skiljde sig svaren mellan olika verksamheter, från Vis Vitalis där tre av
fyra sade sig veta detta, till Socialpsykiatri Råd & Stöd respektive S:t Larsmotagningen där andelen låg omkring 40 procent. Andelen som uppgav att
de kände till hur de skulle gå tillväga för att lämna klagomål eller synpunkter
om de var missnöjda [fråga 20] låg också närmare 50 procent. Sammantaget
innebär detta att det var en större andel av brukarna som menade att de visste
vart de skulle vända sig för att få annat stöd eller behandling eller att framföra klagomål, än de som hade kännedom om hur de kunde göra ett formellt
överklagande.
Vad är viktigast för den enskilde när det gäller möjligheterna att påverka?
En sammanvägd tolkning av svaren på dessa frågor pekar i riktning
mot att brukarna upplever en skillnad mellan att föra fram önskemål och/
eller synpunkter på de insatser de deltar i, och på att överklaga ett formellt
myndighetsbeslut. Det skulle mycket väl kunna vara så att det i många fall är
fullt naturligt att framföra synpunkter till de socialarbetare som arbetar med
de aktuella insatserna, helt enkelt som en del av en pågående diskussion om
hur dessa ska utformas – men att detta är något annat än att göra ett formellt
överklagande.
I de intervjuer med olika brukargrupper som genomförts var det också
många som på olika sätt refererade till hur de resonerade tillsammans med
personalen om insatsernas utformning respektive inriktning, och flera brukare var mycket tydliga med att de generellt uppfattade att deras önskemål
och synpunkter togs tillvara.
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”Om det är något jag inte tycker är bra, vad jag gör då? … då säger
jag väl till! De som jobba frågar ju ofta hur jag tycker, vad jag vill,
och då kan jag ju berätta hur jag vill ha det.
Det viktiga är att [personalen] är bra på att lyssna. För det är inte
alltid så lätt att säga hur man vill … Men de som jobbar här är bra
på det, på att lyssna. Då vågar man säga hur man tänker.
(ur fokusgruppsintervju med brukare vid en av de verksamheter
som ingått i undersökningen)

I förlängningen av detta kan man tänka på två olika sätt när det gäller hur den
enskildes intressen bäst kan tillvaratas. I det ena fallet görs det bäst genom
en formell handläggning och beslut vilket kan underställas juridisk prövning,
medan det i det andra handlar om att den enskilde brukaren i samråd med
professionella diskuterar sig fram till vad som är den bästa lösningen i det
aktuella fallet. Det temat ska dock inte utvecklas mer här, men vi kommer att
återkomma till det i slutdiskussionen då vi återknyter till den övergripande
diskussionen om olika sätt att tillhanda sociala insatser.
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Sammanfattning av de viktigaste punkterna
i kapitel 8
• När det gäller frågan om förutsättningarna för uppföljning av socialtjänstens insatser, är det viktigt att göra en åtskillnad mellan uppföljning
på individ- respektive verksamhetsnivå. I det första fallet handlar det
om att följa upp de insatser som ges till den enskilde brukaren och att
(vid behov) anpassa insatsen/behandlingen utifrån förändrade omständigheter; i det andra handlar det om att följa upp specifika insatser på
verksamhets- eller gruppnivå för att kunna göra en samlad bedömning
av resultat och effekter av den aktuella insatsen (i jämförelse med andra).
• En ökad serviceinriktning påverkar inte möjligheterna till uppföljning
på individnivå. Däremot påverkas möjligheterna till uppföljning på
verksamhets- och/eller gruppnivå, eftersom detta ofta förutsätter sammanställning av uppgifter om brukaren och om insatsens utformning
(vilket ofta sker med utgångspunkt från den utredning som genomförs
inför ett eventuellt biståndsbeslut).
Givet att man vill utveckla en ökad serviceinriktning, och samtidigt
upprätthålla en hög ambitionsnivå när det gäller uppföljningen på
verksamhets- och/eller grupp är det därför nödvändigt att utveckla
andra system för detta. En svårighet i sammanhanget är i så fall i vilken
mån dessa system möjliggör jämförelser med andra verksamheter och
nationella data.
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Kapitel 8. Påverkas förutsättningarna för
uppföljning av verksamheten när man arbetar
med servicetjänster?
En av de frågor som formulerades för denna studie är om, och i så fall hur,
en ökad serviceinriktning påverkar förutsättningarna för uppföljning av
verksamheten. Uppföljning av sociala insatser kan dock innebära olika saker, i
första hand beroende på vad uppföljningen syftar till, och det är därför viktigt
att inledningsvis göra en åtskillnad mellan två olika former av uppföljning.
Dels kan det röra sig om uppföljning på individnivå, då socialarbetaren
som en del av behandlingen/ insatsen tillsammans med brukaren stämmer
av hur den genomförts och hur den fungerar; om det finns skäl att justera
behandlingen/insatsen och/eller att komplettera den med andra insatser
osv. Denna form av uppföljning kan med andra ord ses som en naturlig del
av behandlingsarbetet (tillsammans) med brukaren, och det är nödvändigt
bland annat för att kunna utforma insatserna utifrån den enskildes behov och
förutsättningar.
Dels kan det röra sig om uppföljning på insats- eller verksamhetsnivå, då
man följer upp resultaten av de olika insatser man arbetar med – till exempel
för att bättre kunna bedöma om de behandlingsmetoder man arbetar med är
verksamma för de målgrupper man arbetar med. Då man arbetar med denna
form av uppföljning är det inte den enskilde brukaren som står i fokus, utan i
vilken mån det är möjligt att påvisa att olika behandlingar/insatser har (eller
inte har!) generella effekter för de målgrupper man arbetar med. Resultaten
från denna typ av uppföljningar kan med andra ord inte omedelbart omsättas
i arbetet med brukare, men väl ligga till grund för beslut på verksamhetsnivå
om inriktning och dimensionering av det sociala arbetet.
I vissa fall brukar den senare formen av uppföljning benämnas systematisk uppföljning, men skillnaden mellan de två är inte självklar. Inte minst
har man, som vi kommer att beröra senare, under senare år strävat efter att
utveckla arbetsformer där de två formerna av uppföljning kombineras.
Eftersom uppföljning är en aktivitet som med nödvändighet sker efter att
en aktuell verksamhet kan det material som samlats in inom ramen för denna
studie endast i begränsad utsträckning belysa dessa frågor. Givet att en bra
uppföljning är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete ska
vi ändå kort behandla dessa frågor, och vi kommer i detta sammanhang att
beröra bägge de delar av uppföljningen som urskiljts ovan.

Uppföljning som en del av behandlingen …
När det gäller möjligheterna att i verksamheten följa upp en behandlingsinsats utifrån den enskilde brukarens perspektiv är det svårt att se att dessa
på något sätt skulle påverkas av huruvida en insats erbjuds som service eller
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efter utredning/biståndsbeslut. Det torde, i bägge fallen, snarare handla om i
vilken mån man i det sociala arbetet lyckas etablera en förtroendefull relation
och ett samarbete mellan socialarbetare och brukare som gör det naturligt att
följa upp och genomförda insatser och resonera kring hur man ska gå vidare.
I tidigare kapitel har vi redogjort för i vilken mån anställda respektive
brukare uppfattat att relationen mellan socialarbetare-brukare påverkats av
om de aktuella insatserna tillhandahållits som service eller efter biståndsbeslut – och resultaten tyder på att denna påverkan kan se olika ut: Att en
insats erbjuds som service kan vara viktig för att brukaren ska uppleva att hen
har möjlighet att påverka så att insatsen utgår från hens förutsättningar och
önskemål. Men givet att det finns ett förtroende mellan socialarbetare och
brukare kan det också vara så att en utredning framför allt upplevs som en
vägledning och ett stöd (snarare än något som påtvingas ovanifrån).
Slutsatsen är med andra ord att förutsättningarna för uppföljning av
enskilda individer (som en del av behandlingsarbetet) inte påverkas av om
insatserna erbjuds som service, och att det snarare torde vara andra faktorer
som är viktiga i detta sammanhang.

… eller som en del i ett systematiskt förbättringsarbete
Medan möjligheterna till uppföljning på individnivå inte påverkas av en ökad
serviceinriktning, kan det se annorlunda ut när det gäller förutsättningarna
för uppföljning på verksamhetsnivå. Detta hänger ihop med att vissa uppföljningsmodeller förutsätter en annan organisation än en som utgår från
att de sociala insatserna ska erbjudas som service, och vi ska i det fortsatta
försöka förklara hur det kan vara på det sättet.
I samband med under senare år intresset för uppföljning av socialtjänstens
olika verksamheter under senare år ökat har en rad olika uppföljningsmodeller
utvecklats. Med en ofrånkomlig förenkling kan en faktor bakom framväxten
av den flora av uppföljningsmodeller som idag finns är sägas vara att var och
en av dessa modeller har sina förtjänster – men också sina begränsningar.
Exempelvis finns det uppföljningsmodeller som är vetenskapligt prövade
och som (rätt använda) kan förväntas ge tillförlitlig kunskap om en insats
resultat – men dessa kräver som regel betydande utbildningsinsatser och de
har begränsningar när det gäller möjligheterna att anpassa dem till lokala
förhållanden.
Linköpings kommun har sedan flera år genomfört s.k. brukarundersökningar inom omsorgsnämndens verksamheter. Dessa har syftat till att kartlägga
den upplevda kvaliteten i verksamheterna.22 I och med att det är brukarna
själva som besvarat enkäten är detta självfallet ett material som kan ge viktig
kunskap om hur man uppfattar olika verksamheter. Genom att man genomfört denna form av undersökningar vid upprepade tillfällen (med en liknande
22 Ett exempel är Så tycker brukarna om kvaliteten i sociala stödinsatser. Undersökning genomförd våren
2012. Linköpings kommun, september 2012.
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uppläggning) är det också möjligt att använda resultaten för att undersöka
förändringar över tiden. Men denna form av uppföljning ger begränsade
möjligheter att följa upp resultaten av enskilda behandlingsinsatser och/eller
att undersöka hur olika insatser fungerar för olika grupper av brukare.
Under senare år, bl.a. från olika nationella aktörers sida, tagits olika initiativ för att utveckla olika former för systematisk uppföljning (se t.ex. SKL
2014, Socialstyrelsen 2014 resp. Vårdanalys 2016). En genomgående tanke
för dessa initiativ har varit en ambition att på olika sätt efterlikna den modell
för uppföljning som praktiseras inom hälso- och sjukvården, vilket innebär
att individuella behovsbedömningar (utredningen), insatser som uppföljning
för den enskilde dokumenteras på ett enhetligt och systematiskt sätt. Som
påpekats i flera sammanhang är detta en utveckling förutsätter ett betydande
utvecklingsarbete, såväl vad gäller terminologi, IT- och statistiksystem som
metoder för behovsbedömning och uppföljning m.m. och det är därmed ett
utvecklingsarbete som måste ses på flera års sikt (se t.ex. SOU 2008:18).
Samtidigt har som ovan nämnts under senare år tagits flera initiativ i denna
riktning. Så har man från nationellt håll (Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner
och Landsting) aktivt arbetat för att stödja användningen av bedömningsinstrument som Barns Behov i Centrum (BBIC) inom den sociala barnavården,
Addiction Severity Index (ASI) inom missbruks- och beroendevården m.fl.23
Härigenom är tanken att stödja ett arbete där man i olika verksamheter på
ett systematiskt och strukturerat sätt kartlägger den enskildes situation och
hjälpbehov. Men, målsättningen är också att dessa bedömningsinstrument
ska kunna användas som en del i ett systematiskt uppföljningsarbete. Om den
inledande kartläggning kompletteras med uppgifter från uppföljning, och om
dessa data sammanställs och aggregeras kan de också användas för uppföljning på grupp- respektive verksamhetsnivå (och såväl BBIC som ASI är exempel där man också har ambitionen att dessa instrument ska kunna användas
som underlag för uppföljning). Men detta förutsätter i så fall att man arbetar
på ett likartat sätt i olika verksamheter, och följaktligen att arbetet i någon
form regleras genom gemensamma riktlinjer. Även om det rent formellt inte
finns något som motsäger att man söker kombinera ökade ambitioner när det
gäller utredning och dokumentation med en ökad serviceinriktning, ligger det
ändå i sakens natur att det är just denna form av arbetssätt man vill undvika.
Det som har betydelse i detta sammanhang är att en ökad serviceinriktning – i den mån den syftar till att göra en inledande biståndsbedömning och
–beslut överflödiga – ofrånkomligen riskerar hamna i konflikt med målsättningen att man i olika verksamheter ska använda samma bedömnings- respektive uppföljningsinstrument. Samtidigt är det viktigt att understryka att
denna konflikt inte bara är relevant när det gäller i vilken mån sociala insatser
ska erbjudas som service; tvärtom är det något som man inom socialtjänsten
23 En sammanställning och presentation av olika bedömningsinstrument finns på Metodguide för socialt
arbete på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide
(2016-11-08).
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också tidigare haft att förhålla sig till. Så är det t.ex. möjligt att peka på förekomsten av verksamheter dit man kan vända sig och vara anonym – det gäller
t.ex. flera av de boenden som inrättats för kvinnor som utsatts för våld i nära
relation. Att brukarna i dessa fall inte har någon skyldighet att redovisa några
personliga uppgifter begränsar naturligtvis möjligheterna till uppföljning
på gruppnivå. Men – i dessa fall är det resultatet av ett medvetet val – att
fördelarna med att det upplevs som lätt att ta kontakt med verksamheterna
ansetts väga tyngre.
Därmed är vi tillbaka till den grundläggande konflikt vi tidigare identifierat,
mellan tankarna att sociala insatser ska tillhandahållas utifrån den enskildes
behov och önskemål å ena sidan och att de blir bättre om de föregås av en
(professionell) bedömning grundad på kunskap om olika insatsers effekter.
För att kunna avgöra hur dessa olika principer ska kunna vägas samman är
det nödvändigt att föra en samlad diskussion där olika aspekter beaktas – och
det är detta vi ska söka göra i det avslutande kapitlet.
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Kapitel 9. Sammanfattning och avslutande
diskussion
’Service inom socialtjänsten’ – ett begrepp med flera, och
skiftande, innebörder
Sedan ett antal år har det bedrivits ett utvecklingsarbete med sikte på att
göra socialtjänstens insatser mer tillgängliga genom att göra det möjligt för
medborgarna att själva ta kontakt med olika verksamheter, utan att behöva
genomgå en individuell biståndsbedömning och utan att man från socialtjänstens sida fattar något formellt beslut om insatsen ifråga. Detta har beskrivits
som en ambition att i ökad utsträckning tillhandahålla öppna insatser och/
eller om att erbjuda olika insatser som service.
Som framgår av den kortfattade historiska översikt som redovisas i kapitel
2, har de motiv som angivits för dessa strävanden sett lite olika ut över tiden;
medan kraven på en ökad serviceinriktning under sjuttiotalet sågs som ett
led i en ’demokratisering av socialvården’ har de under senare år framför allt
betraktats som viktiga för att öka den enskildes valfrihet.
I denna studie undersöks hur man arbetat med en ökad serviceinriktning
i Linköpings kommun och vilken betydelse detta haft, dels för brukare, dels
för de anställda och för det sociala arbetets organisation. Även om liknande
arbetssätt under senare år också prövats i andra kommuner, kan Linköping
sägas ha gått i täten för denna utveckling. Och när tillsynsmyndigheter
framfört invändningar mot det sätt på vilket arbetet med serviceinsatser
organiserats, och frågan kommit att bli föremål för juridisk prövning, har den
s.k. ”Linköpingsmodellen” kommit att få principiell betydelse.
Det finns en del tidigare studier av hur man i Linköping (och andra kommuner) arbetat med att utveckla en ökad serviceinriktning inom socialtjänsten. Dessa studier har framför allt belyst organisatoriska förhållande och
möjliga konsekvenser av en ökad serviceinriktning. Mot denna bakgrund
har den föreliggande studien i första hand inriktats på att kartlägga vilken
betydelse ett sådant arbetssätt har, dels för brukare, dels för anställda och för
det sociala arbetet.
De empiriska undersökningar som utgör grunden för denna studie har
genomförts under tiden som kommunens arbetssätt varit föremål för juridisk
prövning, i Förvaltningsrätten respektive Högsta förvaltningsdomstolen (se
kapitel 1). Det är därför viktigt att understryka att målsättningen inte varit
att belysa de juridiska frågor som varit aktuella utan att undersöka vad detta
arbetssätt haft för betydelse, dels för brukare, dels för de anställda och för det
sociala arbetets organisation. Denna övergripande målsättning har konkretiserats i ett antal mer specifika frågeställningar, vilka redovisas i det inledande
kapitlet.
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I ett viktigt avseende har det varit nödvändigt att modifiera de frågeställningar som ursprungligen formulerades i det ursprungliga uppdraget; där
angavs målsättningen att studera ”vad utvecklingen av servicetjänster”
inneburit – vilket implicerar att det skulle vara frågan om en särskild form
av tjänster (vilka skulle kunna jämföras med andra tjänster). Eftersom man i
Linköping kan få del av samma insats med respektive utan biståndsbedömning och beslut är någon sådan jämförelse inte möjlig; det som skiljer är vägen
till insatsen och det organisatoriska sammanhang som kringgärdar denna.
Utifrån målsättningen att undersöka vilken betydelse en ökad serviceinriktning kan ha för brukare respektive anställda och för det sociala arbetet
har genomförts enkäter och intervjuer med brukare och anställda i sex verksamheter i kommunen (en beskrivning av dessa verksamheter finns i kapitel
4). Dessa verksamheter skiljer sig med avseende på om de insatser de arbetar
med ges efter biståndsbedömning eller inte, och vi har undersökt brukares
respektive anställdas erfarenheter och deras syn på hur sociala insatser bör
organiseras och tillhandahållas och i vilken mån det finns systematiska
skillnader mellan verksamheterna som kan hänföras till hur insatserna tillhandahålls.

Vilka är erfarenheterna från Linköpings kommuns arbete för att
göra socialtjänsten mer tillgänglig?
• De viktigaste resultaten från de empiriska undersökningar som genomförts har redovisats i punktform i inledningen av kapitel 5–8. Här ska
endast sammanfattas den övergripande bild som framträder, och som
knyter an till de frågeställningar som utgjort utgångspunkten för denna
studie.
De brukare som medverkat i undersökningen uttrycker generellt att
de fått ett bra bemötande, och även att de tycker att de blivit hjälpta
av de insatser de fått del av. Detta gäller såväl de brukare som fått
insatserna ”som service”, som de som fått dem ”efter biståndsbedömning
och –beslut”. Vi har inte heller kunnat identifiera några systematiska
skillnader när det gäller möjligheterna till inflytande; flertalet uttrycker
att de haft goda möjligheter att påverka, och det gäller båda grupperna
brukare.
Detta ligger klart i linje med att det inte rör sig om en skillnad mellan
olika typer av insatser, utan om olika vägar till insatsen. Men även med
detta som utgångspunkt är det inte så att det rör sig om två distinkt
skilda alternativ där initiativet och beslutsrätten i det ena fallet (”servicealternativet”) ligger hos den enskilde brukaren, och där det i det andra
(”bistånds-alternativet”) ligger hos den professionelle socialarbetaren.
En majoritet av brukarna (även bland de som haft insatser ”som service”)
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uppgav att de kommit i kontakt med den aktuella verksamheten genom
att de hänvisats/rekommenderats denna av en annan verksamhet.
Samtidigt som det för flertalet brukare varit viktigt att de fått vägledning
för att få den aktuella insatsen, var det en stor majoritet som uppgav att
de såg positivt på möjligheten att själv kunna ta kontakt med en verksamhet. Och, det fanns också en grupp brukare som uppgav att de inte
skulle sökt stöd om de varit tvungna att först ansöka om detta genom
socialkontoret.
• Bland de anställda som medverkade i studien var det en stor majoritet
som underströk betydelsen av att utgå från den enskildes erfarenheter
och önskemål, samtidigt som i stort sett lika många såg det som viktigt
att använda sin professionella kunskap och erfarenhet för att förstå
brukarens behov och ta fram förslag på lämpliga insatser. Flertalet av
de anställda uppgav att de hade ett betydande handlingsutrymme att
tillsammans med brukaren välja och utforma de insatser de bedömde
lämpligast. Och det var också en majoritet av de anställda som uppgav
att en viktig del av deras arbete innebar regelbundna kontakter med
andra verksamheter. Sammantaget ger detta en bild hur de anställda i
det praktiska arbetet söker förena en ambition att utgå från brukarens
önskemål, med att utifrån sin kunskap och sin professionella erfarenhet
vägleda och stödja – och kanske även utmana – brukaren.
När det gäller dessa frågor var det dock svårt att se några tydliga skillnader mellan de som arbetade med ”serviceinsatser” och de som arbetade
med ”biståndsbedömda och –beslutade insatser”; likheterna mellan de
två grupperna var klart större än skillnaderna, och man verkade dela ett
likartat professionellt förhållningssätt.
• När det gäller frågan om vilken (eventuell) betydelse en ökad serviceinriktning haft för rättssäkerheten respektive för möjligheten att följa upp
verksamheten, ger materialet inte underlag för några entydiga slutsatser.
Om något förefaller detta mer vara avhängigt andra faktorer där framför allt frågan om det sociala arbetets organisering har en avgörande
betydelse.
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Så hur bör vi tänka när det handlar om att organisera och
tillhandahålla sociala insatser?
Men hur gör du om du möter, säg en ung kille som vill komma till
ett visst HVB-hem som du inte känner till något om? Hur mycket
är du beredd att lyssna på vad han vill?
- Det har hänt som du beskriver, att det kommer ungdomar som
vill till ett speciellt ställe. De kanske har hört av andra om det här
stället och så vill de komma dit.
Så hur gör du i en sådan situation?
- Jo men jag har ju ett ansvar för placeringen, det kan jag ju aldrig
frånsäga mig ’ även om jag förstås vill lyssna på vad ungdomen
själv vill.
- Som för några månader sedan, då var det en kille som ville till ett
HVB-hem jag knappt hade hört talas om. Då föreslog jag honom
att jag skulle kolla upp det, och att vi skulle åka dit tillsammans
och titta på det. Det tyckte han var okej, och det blev ju ett sätt att
samarbeta kring placeringen.

Flera av de socialarbetare vi intervjuade berättade om liknande erfarenheter;
om hur de strävade efter att vara öppna för ungdomarnas egna önskemål samtidigt som de tog ett ansvar för att vägleda och stödja honom/henne ’ även om
det innebar att utmana hans/hennes initiala önskemål. Detta skulle kunna
beskrivas som en viktig del i socialarbetarnas professionalitet. I citatet ovan
beskriver socialarbetaren hur hen var öppen för den unges vilja samtidigt som
hen också markerade att hon arbetade med utgångspunkt från sin professionella roll och sin kunskap. Att det, utifrån en ömsesidig respekt, var möjligt
att hitta en utgångspunkt för samarbete.
En teoretisk utgångspunkt i arbetet med denna studie har varit att man
kan se frågan om ’service kontra bistånd’ som en konflikt mellan två olika, och
i detta fall konkurrerande, synsätt när det gäller det sociala arbetets inriktning
respektive organisation. Något renodlat skulle kunna sägas att man i det ena
fallet utgår man från att sociala insatser (så långt som möjligt) ska tillhandahållas utifrån den enskildes önskemål och initiativ, medan man i det andra
utgår från att sociala insatser ska föregås av en professionell utredning och
bedömning. Som vi inledningsvis redogjort för erbjuder gällande lagstiftning
begränsad vägledning hur dessa synsätt ska vägas mot varandra, och denna
principiella fråga kan därmed beskrivas som en form av dilemma man har
att handskas med i det sociala arbetet. I det empiriska material vi redovisats
i denna studie har vi mött återkommande exempel på hur såväl anställda
som brukare uppfattar denna principiella konflikt, men vi har också fått ta
del av hur man på olika sätt aktivt förhållit sig för att övervinna denna på ett
konstruktivt sätt.
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Det är viktigt att understryka att det finns både rimliga och relevanta argument för bägge dessa synsätt, och ambitionen i detta sammanhang är inte
att söka ta ställning till vilket av dessa som bör vara vägledande. Däremot
menar vi att de enkäter och intervjuer som genomförts inom ramen för denna
studie utgör ett viktigt underlag för diskussionen om hur man bör organisera
respektive tillhandahålla olika sociala insatser.
I diskussionen om ’service kontra bistånd’ har det alltför ofta framställts
som om det skulle handla om ett val mellan två olika former av insatser, och
när man t ex använt begrepp som ’serviceinsatser’ har man givits intrycket att
det skulle röra sig om en särskild form av insatser som på ett tydligt sätt skulle
skilja sig från traditionella (bistånds-)insatser. Som vi vid återkommande
tillfällen understrukit är detta inte fallet. Först och främst kan precis samma
insats tillhandahållas såväl som service respektive efter biståndsprövning,
och i den mån det föreligger någon skillnad mellan dessa insatser har dessa
att göra med vägen till insatsen (inte med insatsens innehåll). Men som vi
sett i vårt material är det också så att man i arbetet med både service- och
biståndsinsatser ser det som en viktigt, såväl att utgå från den enskildes
erfarenheter och önskemål som att bistå med en professionell vägledning och
bedömning.
Det rimliga sättet att förhålla sig till dessa frågor är at erkänna att det i det
praktiska sociala arbetet finns ett flertal vägledande principer, och att dessa
också kan komma i konflikt med varandra. Så är det viktigt att vara lyhörd
för den enskildes erfarenheter och önskemål, men också att ge utrymme
för professionell vägledning grundad på bästa tillgängliga kunskap. Det är
mycket som talar för att det är svårt – för att inte säga omöjligt – att genom
lagstiftning fastställa exakt vilken vikt dessa olika principer ska ges eller var
gränsen mellan dem bör dras. Snarare framstår detta som ett område där det
är nödvändigt att det finns ett professionellt handlingsutrymme, och där man i
det praktiska arbetet hittar vägar att förhålla sig till dessa olika målsättningar.
Detta innebär inte att frågan hur sociala insatser bör organiseras respektive tillhandahållas skulle vara betydelselös. Givet att vi ser det som angeläget
att socialtjänstens insatser är lätt tillgängliga, är det självfallet också viktigt
att insatsernas organiseras och tillhandahålls på ett sådant sätt att de möter
medborgarnas önskemål. Men, och detta är poängen, denna målsättning kan
antagligen på sin höjd till en del lösas på juridisk väg.
Av den enkätundersökning bland brukare som redovisats i denna rapport framkommer olika erfarenheter respektive synpunkter när det gäller
betydelsen av hur de sociala insatserna tillhandahålls. För flertalet verkar
detta inte vara någon avgörande fråga, men det finns en grupp som uppger
att de inte skulle sökt stöd om de inte haft möjlighet att få detta som service.
Exakt hur stor denna senare grupp är är svårt att bedöma, men en försiktig
uppskattning ger vid handen att det rör sig om mellan 16-31 procent av de som
medverkat i undersökningen.

87

Bland annat mot denna bakgrund är det möjligt att formulera ett första
svar på den fråga som utgör denna rapports titel:
Om målet är att det ska vara lätt att få del av socialtjänstens insatser,
underlättas detta (allt annat lika) av att det finns flera olika vägar att komma
i kontakt med socialtjänsten.
Det finns ett mått av självklarhet i denna slutsats, och den ligger också i
linje med iakttagelsen att det inom socialtjänsten inte är ovanligt att insatser
och tjänster tillhandahålls utan föregående biståndsbedömning. Detta torde
inte heller vara kontroversiellt, helt enkelt av anledningen att det inte är
realistiskt att alla insatser ska föregås av utredning/biståndsbedömning och
beslut.
Givet detta, och givet att det inte är möjligt att exakt definiera vilka insatser
som kan tillhandahållas som service respektive vilka som ska föregås av utredning/biståndsbedömning, är frågan om det inte en mer framkomlig väg att ta
sig an frågan från motsatt håll, dvs. att söka fastställa när (i vilka situationer
och under vilka förutsättningar) en utredning/biståndsbedömning ska göras,
samt hur denna utredning/biståndsbedömning ska göras.
En tydligare rättslig reglering av dessa frågor skulle inte lösa de dilemman
man har att handskas med i det praktiska sociala arbetet. För de som i sin
dagliga gärning arbetar med att organisera och tillhandahålla olika insatser
skulle den viktiga uppgiften att tillhandahålla insatserna på ett sådant sätt att
man tar tillvara den enskildes önskemål och initiativkraft samtidigt som detta
sker i ett sammanhang som också ger utrymme för professionell vägledning
och bedömning kvarstå. Men en tydligare rättslig reglering av dessa frågor
kan – i bästa fall – skapa bättre förutsättningar för de som i sitt arbete möter
brukare och klienter.
För att avslutningsvis återföra diskussionen till det som är det viktiga när
det gäller dessa frågor: hur de sociala insatserna kan tillhandahållas för att
på bästa sätt möta medborgarnas behov. I denna undersökning av ett antal
verksamheter i Linköping har vi mött erfarenheter som är viktiga också för
andra kommuner som arbetar för att göra det lätt för medborgarna att söka
och få stöd:
• Givet att en viktig målsättning är att göra socialtjänsten mer lättillgänglig: Se till att det man från kommunens sida på ett enkelt sätt informerar
om vilka insatser som kan erbjudas, och hur man som kommunmedborgare ska göra för att komma i kontakt med dessa. Och se till att det finns
någonstans man lätt kan vända sig för att få information och rådgivning/
vägledning. En centralt belägen verksamhet av det slag Mottagningen
i Linköping utgör kan spela en viktig roll för att göra det lättare för
enskilda att ta kontakt med socialtjänsten i ett tidigt skede.
• Se till att de som i sitt arbete möter medborgare som söker hjälp har
bra förutsättningar – framför allt i form av tid – att etablera en bra och
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förtroendefull relation med de människor de kommer i kontakt med!
Av olika skäl kan det vara svårt att ta det första steget att vända sig till
socialtjänsten för att be om stöd, och just därför är det viktigt att kunna
bemöta människor så att de blir stärkta att gå vidare.
• Se också till att de som i sitt arbete möter medborgare som söker hjälp
har en bra kunskap om andra verksamheter och hur vad de kan erbjuda!
Det är inte ovanligt att man i det sociala arbetet behöver hjälpa människor vidare till andra insatser, men just därför är det viktigt att man som
brukare inte upplever att man bara ”skickas vidare” utan att det skapas
en kontinuitet mellan olika insatser.
• Fortsätt arbetet med att utveckla bra och lättarbetade system för utredning och dokumentation! Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för
uppföljning på såväl individ- som grupp- respektive verksamhetsnivå,
och det handlar om att arbeta systematiskt med att skaffa sig kunskap
såväl om brukarnas villkor och behov, som om insatsernas genomförande och resultat. Framför allt är det viktigt att uppföljningen inte
blir något som kommer i vägen för arbetet med klienten, utan att det blir
ett självklart redskap i samarbetet mellan brukare och socialarbetare.
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Bilaga 1: Teknisk redogörelse för de empiriska
undersökningarnas genomförande
I denna bilaga redogörs mer ingående för de empiriska undersökningar
som legat till grund för denna rapport. Först beskrivs uppläggningen av den
nationella kartläggning av öppna sociala insatser (som redovisats i STQM
2015), och därefter följer en redogörelse för den enkät- och intervjuundersökning som genomförts bland anställda respektive brukare i sex verksamheter i
Linköpings kommun.

Nationell kartläggning av öppna sociala insatser
Det finns inga kända tidigare studier som kartlägger i vilken utsträckning
stöd utan biståndsbeslut (’servicetjänster’) erbjuds av socialtjänsten i landets
kommuner. Under 2015 genomfördes därför en kartläggning av omfattningen
av öppna sociala tjänster inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri
respektive inom äldreomsorg. Kartläggningen genomfördes i samarbete mellan Linköpings kommun, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid
Linköpings universitet och STQM Management. Bakgrunden till samarbetet
beskrevs på följande sätt i den rapport där kartläggningen redovisades:
Bakgrunden till rapporten är
för Linköpings kommuns del en satsning, sedan början av
1990-talet, på att erbjuda en lättillgänglig socialtjänst
för CKS:s del att CKS håller på med en utvärdering av Linköpings
tillgängliga socialtjänst
och
för STQM:s del att företaget har en profilering mot välfärdsområdet, inklusive att företaget har en grupp konsulter, med lång erfarenhet som socialchefer/utredare och som också har ett fortsatt
starkt engagemang i frågor om socialtjänstens utveckling.

Kartläggningen genomfördes i form av två enkäter till samtliga Sveriges kommuner (enligt en lista som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting). Enkäterna gick därmed direkt till respektive kommuns registrator med
begäran att enkäten skulle skickas vidare till den nämnd/förvaltning sin har
ansvar för individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri respektive äldreomsorg. För de sex kommuner som har stadsdels- eller kommundelsnämnder
gjordes utskicket, dels till respektive stadsdels-/ kommundelsnämnder, dels
till eventuella centrala nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg
och socialpsykiatri respektive äldreomsorg.
Efter förberedande utformning av enkät och missivbrev genomfördes
pilotstudier med fyra kommuner. Efter revidering skickades enkäterna ut till
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samtliga kommuner och kommundelsnämnder i november 2014. Enkäten
stängdes i januari 2015.
Svarsfrekvensen (sammanlagt och efter kommunstorlek) framgår av tabell
1 och 2 nedan. Totalt inkom 163 svar på enkäten som berörde individ- och
familjeomsorg och socialpsykiatri (varav 141 svar från kommuner utan kommundelsnämnder och 22 svar från stadsdels-/kommundelsnämnder eller
andra nämnder), och 168 svar på enkäten som berörde äldreomsorg (varav 151
svar från kommuner utan kommundelsnämnder och 17 svar från stadsdels-/
kommundelsnämnder eller andra nämnder). Svaren från de sex respektive
fem kommuner som har kommundelsnämnder 77
bearbetades
i bägge fallen till
77
ett samlat svar per kommun.
Tabell 1: Antal svarande kommuner samt svarsfrekvens efter kommunstorlek

Tabell
svarande
kommuner
Tabell1:IFO-1,
1:Antal
Antal
svarande
kommunersamt
samtsvarsfrekvens
svarsfrekvensefter
efterkommunstorlek
kommunstorlek(Tabell
(TabellIFO-1,
IFO-1,sid.
sid.17)
17)
(Tabell
sid.
17)

Tabell 2: Antal svarande kommuner samt svarsfrekvens efter kommunstorlek

Tabell
svarande
kommuner
Tabell2:ÄO-1,
2:Antal
Antal
svarande
kommunersamt
samtsvarsfrekvens
svarsfrekvensefter
efterkommunstorlek
kommunstorlek(Tabell
(TabellÄO-1,
ÄO-1,sid.
sid.31)
31)
(Tabell
sid.
31)
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Som
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mannotera
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tendenstill
tillen
ennågot
någotstörre
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svarsfrekvensjuju
större
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(merän
än100
100000
000
invånare)
har
fyra
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av
kommunerna
besvarat
enkäten
om
individoch
familjeomsorg
invånare) har fyra femtedelar av kommunerna besvarat enkäten om individ- och familjeomsorgoch
och
socialpsykiatri, och två tredjedelar enkäten om äldreomsorg.

Som framgår av tabellerna ovan kan man notera en tendens till en något
större svarsfrekvens ju större antal invånare kommunerna har. När det gäller
de största kommunerna (mer än 100 000 invånare) har fyra femtedelar av
kommunerna besvarat enkäten om individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri, och två tredjedelar enkäten om äldreomsorg.
Antalet kommuner som inte besvarat enkäterna uppgår till 143 (enkäten
om individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri) respektive 134 (enkäten
om äldreomsorg), vilket innebär att det externa bortfallet närmar sig 50 procent. Detta innebär att de uppgifter om i vilken omfattning kommunerna erbjuder olika former av öppna sociala tjänster rymmer en betydande osäkerhet,
och man bör därför vara försiktig med att använda materialet som grund för
uttalanden om nationella förhållanden. Det hindrar inte att kartläggningen
ger en god bild av förekomsten av öppna sociala tjänster i de kommuner som
medverkat i undersökningen.

Enkät- respektive intervjuundersökning bland anställda
Enkätundersökningen
Avsikten med enkätundersökningen var att få svar på frågor om personalens
sätt att arbeta med servicetjänster och vad det kan betyda för diskretion och
utrymmet för professionen att arbeta med frivilliga sociala behandlings– och
stödinsatser med eller utan biståndsbeslut.  
Enkäten har utformats utifrån en inledande kartläggning - genom
dokumentstudier och verksamhetsbesök - av arbetet med servicetjänster
i Linköping kommun. En pilotstudie har gjorts med socialarbetare för att
testa begriplighet och eventuella svårigheter med enkäten. Enkäten har efter
pilotstudie reviderats och sedan presenterats för en referensgrupp bestående
av verksamhetsansvariga inom socialtjänsten i Linköpings kommun.  
Frågeformulären inbegriper inledningsvis ett avsnitt om bakgrund, utbildning, ålder och yrkestitel inom organisationen. Därefter följde frågor utifrån
fyra frågeområden:
A. Om hur man kommer i kontakt med brukarna  
B. Om organisationen av arbetet och relationen med brukaren  
C. Om vilket handlingsutrymme man har som socialarbetare.  
D. Om uppföljning av insatserna  
Enkätundersökningen genomfördes i form av en elektronisk enkät. Denna
startade i december 2014 och avslutades i januari 2015. Ett mail med missivbrev och en länk till enkätundersökningen bifogades utskicket. Totalt
skickades 82 enkäter ut till socialarbetare, verksamma inom socialpsykiatri,
stöd och behandling vid missbruk, stöd och behandling till familjer samt mottagningsenheten. 59 st enkäter besvarades vilket medför en svarsfrekvens på
72 procent.
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Intervjuer
Som ett komplement till enkätundersökningen genomfördes intervjuer för att
kunna skapa en mer fullständig bild av vilken betydelse servicetjänster har för
det sociala arbetet. I mötet med intervjupersonerna var det betydelsefullt att
inför intervjutillfället kartlägga de yttre ramar som formar det organisatoriska
handlingsutrymmet för socialarbetarna för att på så vis kunna följa upp med
relevanta följdfrågor. Studier av upphandlingsavtal, avtal, styrdokument och
verksamhetsbesök låg till grund för denna kartläggning. Dessa förberedelser
har också varit viktiga när det kommer till utformandet av intervjuguide. De
frågeområden som använts under intervjustudien är följande: Organisation.
Förebyggande arbete. Utförandet (mötet med brukaren). Handlingsutrymmet. Uppföljning
Av de tidigare nämnda tre verksamhetsområdena, med respektive 6 verksamheter, genomfördes totalt 16 semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna
tog 50 – 80 minuter och har spelades in på band. Intervjuerna fördelades
enligt följande:

Bistånd
Service
Bistånd och
service

Socialpsykiatri Missbruksstöd Familjestöd Mottagning
3
3
3
4
4

Enkät och intervjuer bland brukare
Enkätundersökningen
Med den enkätundersökning som genomförts bland brukare var målsättningen att få
del av deras erfarenheter av respektive synpunkter på de sociala insatser de fått del
av, och att undersöka eventuella systematiska skillnader mellan de som fått insatserna
som service respektive efter biståndsbedömning/-beslut.
Enkäten har utformats utifrån en inledande kartläggning – genom dokumentstudier och verksamhetsbesök – av arbetet med servicetjänster i Linköping. Den har
också presenterats för en referensgrupp bestående av verksamhetsansvariga inom
socialtjänsten i Linköpings kommun.
Frågeformulären inbegriper inledningsvis ett avsnitt om kön, bakgrund, utbildning och ålder. Därefter följde frågor utifrån fyra frågeområden:
A. Om hur man kommit i kontakt med socialtjänsten
B. Om vilken information man fått och hur man upplevt möjligheten att påverka
C. Om hur man uppfattat insatsen, bemötande m.m.
D. Om möjligheten att föra fram klagomål och/eller få del av andra insatser än
de som föreslagits
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Enkätundersökningen bland brukare genomfördes så att samtliga brukare som under
två veckor besökte verksamheterna fick en enkät och ett svarskuvert. Vid en av
verksamheterna fungerade detta inte, vilket innebär att enkätundersökningen bland
brukare baseras på fem verksamheter. Sammanlagt delades 546 enkäter ut, och med
hjälp av personalen vid verksamheterna uppskattades det totala antalet brukare som
hade kontakt med verksamheterna under denna period, vilket gör att vi bedömer
att svarsfrekvensen sammantaget uppgår till ca 57 procent. Flest svar erhölls från
Team Socialpsykiatri som trots detta hade den lägsta andelen svarande. Om dessa
inte räknas med uppgår svarsfrekvensen till 69 procent.

Intervjuer
Målsättningen var även att genomföra fokusgruppsintervjuer med brukare vid varje
verksamhet. I två fall var det inte möjligt att rekrytera deltagare till dessa intervjuer,
och i ett tredje fall kunde intervjun inte genomföras av andra skäl. Detta innebar att
endast tre fokusgruppsintervjuer, med sammanlagt 18 deltagare, kunde genomföras.
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Bilaga 2: Enkät till brukare i fem verksamheter
inom socialtjänsten i Linköpings kommun
I denna bilaga redovisas frågor och svar (i procent) från den enkät bland
brukare i fem verksamheter som genomförts. För en redogörelse för de
överväganden som gjorts när det gäller undersökningens uppläggning samt
dess genomförande, se kapitel tre samt bilaga 1.
1. Jag har ett biståndsbeslut som ligger till grund för det stöd eller den hjälp
jag får hos (aktuell verksamhet)
Ja
Nej
Eleonoragruppen
23
77
Mottagningen
5
95
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
50
50
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
15
85
Vis Vitalis
100
0
Totalt
32
68
2. Har du tidigare varit i kontakt med socialkontoret, Råd & Stöd eller annan
verksamhet för att få stöd, hjälp, rådgivning eller behandling?
Ja, i
Ja, i annan Ja, i Linköping Nej
Linköping kommun
och annan
kommun
Eleonoragruppen
46
4
6
46
Mottagningen
45
2
2
52
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
53
3
8
39
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 30
6
4
61
Vis Vitalis
81
0
6
12
Totalt
47
3
5
44

101

3. Jag har tidigare fått stöd med biståndsbeslut
Ja, försörJa, personligt
jningsstöd/ stöd
socialbidrag
Eleonoragruppen
26
18
Mottagningen
6
3
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
36
13
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 9
6
Vis Vitalis
19
31
Totalt
20
15

Ja, annat Nej

Vet
ej

10
3

52
89

8
3

11

44

7

6
19
8

773
6
50

25
6

4. Jag har tidigare fått stöd utan föregående utredning och biståndsbeslut
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
24
46
30
Mottagningen
43
51
5
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
32
48
22
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
24
62
14
Vis Vitalis
12
62
25
Totalt
29
51
20
5. Jag blev rekommenderad, hänvisad eller remitterad att söka mig till
(aktuell verksamhet)
Personal Vänner, Jag blev
AnSjukvård- Socialkomp- inte
höriga spersonal kontoret vid
hänvisad
- Social- annan
isar,
bekanta eller
sekreter- verkrekomare
samhet
menderad
Eleonora25
28
30
9
14
6
gruppen
Mottagningen 10
34
3
12
12
32
Råd & Stöd
Socialpsykiatri 5
56
17
18
3
6
Råd & Stöd
48
9
20
4
14
S:t Larsmot- 14
tagningen
Vis Vitalis
0
20
67
13
7
7
Totalt
11
39
17
14
7
12
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6. Jag sökte själv stöd, på eget initiativ, utan rekommendation, hänvisning
eller remiss
Ja
Nej
Eleonoragruppen
48
52
Mottagningen
64
36
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
14
86
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
48
52
Vis Vitalis
0
100
Totalt
34
66
7. Har du pågående socialt stöd från någon annan verksamhet än (aktuell
verksamhet), med biståndsbeslut?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
6
94
Mottagningen
2
98
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
14
86
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
13
87
Vis Vitalis
31
69
Totalt
11
89
8. Har du pågående socialt stöd från någon annan verksamhet än (aktuell
verksamhet) utan biståndsbeslut?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
5
95
Mottagningen
7
93
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
18
82
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
15
85
Vis Vitalis
0
100
Totalt
11
89
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9. Hur fick du information om det stöd som du får hos (aktuell verksamhet)?
Vän- Sjuk- Infor- Infor- Jag
AnPerPer- Personal sonal sonal höriga/ ner/ vårds- mation mation sökte
närpå
på
på
kom- perso- från
i bro- själv
social- arbets- försäk- stående pisar/ nal
perschyr/ informaringskon- förbekansonal i på
ta
annan hem- tion
toret med- kassan
lingen
verk- sida/i
samhet tidning
Eleono- 30
0
0
27
16
28
4
3
10
ragruppen
0
0
10
5
35
7
15
33
Mottag- 12
ningen
Råd &
Stöd
18
0
1
6
4
61
16
4
3
Socialpsykiatri
Råd &
Stöd
S:t
6
2
0
13
8
55
11
6
21
Larsmottagningen
Vis
67
0
0
0
7
7
27
0
0
Vitalis
Totalt
17
0
0
11
7
38
9
5
12
10. Tycker du att du har fått tillräcklig information om det sociala stöd som
erbjuds i Linköpings kommun?
Jag hade önskat Jag fick ingen
Jag har fått
tillräckligt med mer information information om
information om om det stöd som alternativ till
annat stöd som
erbjuds
det stöd som
erbjuds
erbjuds
Eleonoragruppen
56
35
9
Mottagningen
62
30
8
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
72
18
11
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 81
8
13
Vis Vitalis
62
12
25
Totalt
67
22
10
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11. Utifrån den information du fick har du kunnat välja en verksamhet som
passar dig?
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
72
8
21
Mottagningen
64
3
33
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
65
9
26
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 76
6
17
Vis Vitalis
62
0
38
Totalt
68
6
26
12. Har du kunnat vara med och påverka det stöd du får hos (aktuell verksamhet)?
Jag
Jag kunde
Jag kunde
kunde
påverka till
inte påverka
påverka viss del
Eleonoragruppen
79
19
2
Mottagningen
52
43
5
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
84
3
13
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 44
46
11
Vis Vitalis
81
19
0
Totalt
66
30
4
13. Tycker du att det är viktigt att själv kunna välja verksamhet?
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
90
2
9
Mottagningen
75
8
17
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
84
3
13
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
94
0
6
Vis Vitalis
69
6
25
Totalt
84
3
13
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14. Tycker du att det är viktigt att själv kunna vara med och utforma stödet?
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
88
2
10
Mottagningen
88
2
10
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
98
0
2
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 89
2
8
Vis Vitalis
94
0
6
Totalt
92
1
7
15. Har det sätt du fick stöd (med eller utan biståndsbeslut) spelat någon roll
för dig?
Vet ej
Nej det
Ja jag ville ha Ja jag ville
har inte
inte ha ett
ett biståndsbiståndsbeslut spelat
beslut för att
för att komma någon roll
få komma i
i kontakt med
kontakt med
…,
…
Eleonoragruppen
7
24
41
28
Mottagningen
3
12
36
48
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
19
17
30
34
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 2
15
54
28
Vis Vitalis
25
0
44
31
Totalt
11
16
38
34
16. Fick du det stöd du ville ha?
Ja
Eleonoragruppen
81
Mottagningen
75
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
89
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 83
Vis Vitalis
94
Totalt
84

Nej
1
3

Vet ej
17
22

3

8

4
6
3

13
0
13
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17. Är stödet till hjälp för dig?
Ja det
är till
stor
hjälp
Eleonoragruppen
Mottagningen
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen
Vis Vitalis
Totalt

Nej
det har
blivit
sämre

Vet ej

2
2

4
11

78
47

15
39

Det
innebär
ingen
skillnad
för mig
2
2

77

22

0

0

1

67
100
70

22
0
23

4
0
1

0
0
1

7
0
5

Ja det
hjälper
mig
något

18. Finns det stöd eller behandling du skulle vilja ha del av, men som man inte
kunde erbjuda?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
13
87
Mottagningen
13
87
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
19
81
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 20
80
Vis Vitalis
12
88
Totalt
16
84
19. Tycker du att man från (den aktuella verksamhetens) sida är öppen för
dina önskemål och att du har möjlighet att själv beskriva hur du ser på din
situation och ditt behov av stöd?
Ja till stor del Ja till viss del Nej till ingen del
Eleonoragruppen
93
6
1
Mottagningen
69
30
2
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
86
13
1
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 55
45
2
Vis Vitalis
94
6
0
Totalt
80
20
1
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20. Om du är missnöjd med det stöd du får, känner du till hur du ska göra för
att lämna klagomål eller synpunkter?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
47
53
Mottagningen
27
73
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
61
39
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 35
65
Vis Vitalis
62
38
Totalt
46
53
21. Om du är missnöjd eller vill ha annat stöd eller behandling, känner du till
vart du ska vända dig?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
54
46
Mottagningen
40
60
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
54
46
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 39
61
Vis Vitalis
75
25
Totalt
50
50
22. Om du skulle vara missnöjd med det stöd du fått, känner du till vilka
möjligheter du har att ansöka om annat stöd hos socialkontoret?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
29
71
Mottagningen
23
77
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
34
66
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 31
69
Vis Vitalis
31
69
Totalt
30
70
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23. Känner du till vilka möjligheter det finns att överklaga ett biståndsbeslut?
Ja
Nej
Eleonoragruppen
30
70
Mottagningen
8
92
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
33
67
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 9
91
Vis Vitalis
19
81
Totalt
22
78
24. (Besvaras av dig som har stöd från [aktuell verksamhet] utan biståndsbeslut): Skulle du sökt stöd även om du behövt vända dig till socialkontoret
för ett biståndsbeslut?
OBS: Frågan är ej relevant för de som haft kontakt med Vis Vitalis verksamhet. De totala procentandelarna är beräknade på svar från de som haft
kontakt med övriga verksamheter.
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
27
38
35
Mottagningen
32
14
53
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
34
35
31
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 21
45
33
Vis Vitalis
------Totalt
32
31
37
25. (Besvaras av dig som har stöd från [aktuell verksamhet] med biståndsbeslut): Hade du hellre vänt dig direkt till [aktuell verksamhet] utan att
ansöka om biståndsbeslut hos socialkontoret?
OBS: Frågan är inte relevant för de som haft kontakt med Mottagningens
verksamhet. De totala procentandelarna är beräknade på svar från de som
haft kontakt med övriga verksamheter.
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
33
14
52
Mottagningen
------Råd & Stöd
Socialpsykiatri
29
33
38
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 35
25
40
Vis Vitalis
38
38
25
Totalt
35
22
43
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26. Tycker du att det är viktigt att kunna ansöka om stöd, få sina behov utredda
och få ett biståndsbeslut?
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
44
22
34
Mottagningen
42
11
47
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
64
15
22
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 31
17
51
Vis Vitalis
62
12
25
Totalt
48
19
33
27. Tycker du att det är viktigt att kunna vända sig direkt till en verksamhet
och få stöd utan biståndsbeslut och kontakt med socialkontoret?
Ja
Nej
Vet ej
Eleonoragruppen
95
0
5
Mottagningen
83
2
15
Råd & Stöd
Socialpsykiatri
74
3
2
Råd & Stöd
S:t Larsmottagningen 78
0
22
Vis Vitalis
56
19
25
Totalt
80
2
17
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Bilaga 3: Enkät till anställda i sex verksamheter
inom socialtjänsten i Linköpings kommun
I denna bilaga redovisas frågor och svar (i procent) från den enkät bland
anställda i sex verksamheter som genomförts. För en redogörelse för de
överväganden som gjorts när det gäller undersökningens uppläggning samt
dess genomförande, se kapitel tre samt bilaga 1.
1. Vilket av följande stämmer bäst överens med din erfarenhet?
Min erfarenhet är att
Min erfarenhet är att
flertalet av de brukare jag flertalet av de brukare
jag arbetar med hänvisas
arbetar med själva tagit
till/uppmanas av andra
initiativ till kontakten
med den verksamhet jag att ta kontakt med den
verksamhet jag arbetar
arbetar i
inom
Totalt
26
74
2. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Min erfarenhet är att flertalet av de brukare jag arbetar med hänvisas till den
verksamhet jag arbetar inom utifrån beslutade biståndsinsatser”
Instämmer Instämmer
ej
Totalt
53
47
3. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Den enskildes vilja och drivkraft att själv förändra sin situation är det viktigaste faktorn för att de insatser vi kan erbjuda ska bli framgångsrika”
Instämmer Instämmer
ej
Totalt
84
16
4. Hur ställer du dig till följande påstående:
”I ett professionellt socialt arbete ingår att vägleda och/eller motivera den
enskilde, samt även att stödja hen att ta del av insatser hen inte övervägt”
Instämmer Instämmer Instämmer
delvis
inte
Totalt
90
10
0
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5. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Det är betydelsefullt för den enskildes sociala stöd att insatsen föregås av en
professionell socialarbetare utredning och beslut om bistånd”
Instämmer Instämmer Instämmer
delvis
inte
Totalt
21
38
41
6. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din erfarenhet?
Som socialarbetare har Min erfarenhet är att de
jag en viktig uppgift att som har kontakt med oss
ofta har en välgrundad
kartlägga brukarens
uppfattning om vad de
behov och ta fram
behöver hjälp med och
förslag på adekvata
vilka insatser vi kan
insatser
erbjuda
Totalt
76
24
7. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Min erfarenhet är att brukare behöver informeras om insatsernas innehåll”
Instämmer Instämmer
ej
Totalt
97
3
8. Vilket av följande två påstående stämmer bäst med din uppfattning?
”I mitt arbete anser jag
”I mitt arbete anser jag
att utformningen av den att utformningen av
enskildes stödinsats bör den enskildes insats bör
ske i samband med en
ske utifrån brukarens
professionell bedömning
uttryckta stödbehov
och av den personal och av indivi-duella behov och
verksamhet som erbjuder match-ning mot utbudet
av verksamheter som
den sociala insatsen”
erbjuder sociala insatser i
Linköping”
Totalt
70
30
9. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Det har stor betydelse för relationen mellan mig som socialarbetare och
brukaren, att brukaren uppfattar att jag arbetar på hens uppdrag”
Instämmer
Instämmer ej
Totalt
90
10
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10. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Det har stor betydelse för relationen mellan mig som socialarbetare och
brukaren, att brukaren uppfattar mig som expert/kunnig inom det område
hen söker hjälp”
Instämmer
Instämmer ej
Totalt
86
14
11. Vad spelar störst roll för din del då du som professionell fattar beslut?
Rangordna följande fem alternativ utifrån vilka som spelar störst respektive
minst roll för dig.
A - Lagar och förordningar
I första
I andra
hand
hand
Totalt
30
10

I tredje
hand
14

I fjärde
hand
15

I femte och sista
hand
30

B – Forskningsresultat och kunskapssammanställningar
I första
I andra
I tredje
I fjärde
hand
hand
hand
hand
Totalt
8
17
24
25

I femte och sista
hand
25

C – Kommunala avtal och/eller riktlinjer
I första
I andra
I tredje
hand
hand
hand
Totalt
7
24
32

I fjärde
hand
24

I femte och sista
hand
14

D – Egna (och kollegers) erfarenheter
I första
I andra
I tredje
hand
hand
hand
Totalt
3
33
22

I fjärde
hand
24

I femte och sista
hand
14

E – Brukarens önskemål
I första
I andra
hand
hand
Totalt
51
12

I fjärde
hand
12

I femte och sista
hand
17

I tredje
hand
8
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12. Vad spelar störst roll för att begränsa ditt handlingsutrymme som socialarbetare?
Rangordna följande fyra alternativ utifrån vilka som spelar störst respektive
minst roll för dig.
A – De lagar/förordningar, riktlinjer m.m. som styr socialtjänstens verksamhet
I första
I andra
I tredje
I fjärde och sista
hand
hand
hand
hand
Totalt
24
19
15
42
B – Politiska beslut
I första
hand
Totalt
29

I andra
hand
34

I tredje
hand
24

I fjärde och sista
hand
14

C – Knappa ekonomiska resurser
I första
I andra
I tredje
hand
hand
hand
Totalt
20
30
36

I fjärde och sista
hand
14

D – Tidsbrist
I första
hand
Totalt
27

I fjärde och sista
hand
30

I andra
hand
17

I tredje
hand
26

13. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din erfarenhet?
Som socialarbetare har jag ett Som socialarbetare har jag ett
litet handlingsutrymme, att
stort handlingsutrymme, att
tillsammans med brukaren, välja
tillsammans med brukaren,
och utforma de insatser som jag
välja och utforma de insatser
bedömer lämpligast
som jag bedömer lämpligast
Totalt
88
12
14. Vilket av följande stämmer bäst överens med din erfarenhet?
”Som social-arbetare är jag i låg
”Som social-arbetare är jag
grad styrd av de lagar/ förordi hög grad styrd av de lagar/
förordningar, riktlinjer m.m.
ningar, riktlinjer m.m. som styr
som styr socialtjänstens
socialtjänstens verksamhet”
verksamhet”
Totalt
59
41
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15. Hur ställer du dig till följande påstående:
”I mitt arbete som socialarbetare har jag bra förutsättningar att använda mig
av den kunskap som finns inom min professio0n för att bemöta och bedöma
brukarens behov”
Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej
Totalt
81
19
0
16. Hur ställer du dig till följande påstående:
”Min arbetsgivare vägleder och anger ramarna för den kunskap som ska
användas samt beskriver metoder eller arbetssätt för att tillgodose brukarens
uttryckta stödbehov”
Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej
Totalt
48
49
3
17. Hur ställer du dig till följande påstående:
”I mitt arbete som socialarbetare har jag bra förutsättningar att få kännedom
om brukarens erfarenheter och önskemål när det gäller hens behov”
Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej
Totalt
73
27
0
18. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din erfarenhet?
”Den enskildes stöd som bygger
”Den enskildes stöd som
på en professionell utredning,
bygger på en professionell
bedömning och beslut om
utredning, bedömning och
bistånd utökar möjligheterna
beslut om bistånd begränsar
för mig att få kännedom om
möjligheterna för mig att
brukarens behov”
få kännedom om brukarens
behov”
Totalt
36
64
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19. Vilket av följande stämmer bäst överens med din erfarenhet?
”Min inställning till det sociala
”Min inställning till det
sociala arbetet är att det är arbetet innebär att det är betydelsebetydelsefullt att det finns fullt att en social insats utgår från
möjlighet för brukaren
en professionell utredning av den
att själv kontakta de
enskildes behov och resulterar i
verksamheter som erbjuder ett beslut om bistånd som ligger
servicetjänster även om det till grund för en överklagan, även
begränsar möjligheterna
om det begränsar möjligheten
för den enskilde att
för brukaren att själv kontakta de
överklaga”
verksamheter som erbjuder servicetjänster”
Totalt
85
15
20. I vilken utsträckning kommer du i ditt arbete med brukare i kontakt med
följande samverkansaktörer?
A - Mottagningen – Råd & Stöd
Aldrig
Sällan
Totalt
19
52

Ofta
19

B - Mottagningen – Myndighetskontoret
Aldrig
Sällan
Ofta
Totalt
19
36
38

Regelbundet
10

Regelbundet
7

C -Utförare i Linköpings kommun – Råd & Stöd (kommunal regi)
Aldrig
Sällan
Ofta
Regelbundet
Totalt
0
26
47
28
D - Utförare i Linköpings kommun (privat regi)
Aldrig
Sällan
Ofta
Regelbundet
Totalt
7
64
19
10
E - Kommunala stöd- och åtgärdsprogram
Aldrig
Sällan
Ofta
Totalt
7
66
21

Regelbundet
7

F - Polisen
Aldrig
Totalt
31

Regelbundet
2

Sällan
64

Ofta
3
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G -Försäkringskassan
Aldrig
Sällan
Totalt
10
36

Ofta
34

Regelbundet
19

H - Skolan
Aldrig
Totalt
34

Ofta
19

Regelbundet
7

Ofta
29

Regelbundet
16

Ofta
40

Regelbundet
45

Sällan
40

I - Arbetsförmedlingen
Aldrig
Sällan
Totalt
9
47
J – Socialkontoret
Aldrig
Sällan
Totalt
0
16
K - Kriminalvård
Aldrig
Totalt
45

Sällan
53

Ofta
0

Regelbundet
2

L – Frivård
Aldrig
Totalt
43

Sällan
53

Ofta
2

Regelbundet
2

M - Beroendekliniken
Aldrig
Sällan
Totalt
14
53

Ofta
21

Regelbundet
12

N - Primärvård
Aldrig
Totalt
7

Ofta
45

Regelbundet
7

O - Landstinget – Psykiatri, slutenvård
Aldrig
Sällan
Ofta
Totalt
10
40
34

Regelbundet
16

P - Landstinget - BUP
Aldrig
Sällan
Totalt
47
33

Ofta
19

Regelbundet
2

Q - Landstinget - Habilitering
Aldrig
Sällan
Totalt
16
59

Ofta
19

Regelbundet
7

Sällan
41
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R - Öppenvårdspsykiatri
Aldrig
Sällan
Totalt
2
24

Ofta
47

Regelbundet
28

S - Öppenvårdspsykiatri – Privat regi
Aldrig
Sällan
Ofta
Totalt
2
64
19

Regelbundet
16

T - Andra vårdutförare
Aldrig
Sällan
Totalt
21
59

Regelbundet
2

Ofta
19
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Hur bör sociala insatser
tillhandahållas?
– En studie av Linköpings kommuns arbete
med servicetjänster inom socialtjänsten
Martin Börjeson
Sedan ett antal år har man i Linköping bedrivit ett arbete med sikte på
att utveckla en mer lättillgänglig socialtjänst. Målsättningen har varit
att erbjuda socialt stöd i form av det man kallat servicetjänster, för att
på detta sätt inte behöva genomföra en formaliserad biståndsbedömning
och ett formellt beslut. Detta sätt att organisera de sociala insatserna har dock
mött kritik från ansvariga tillsynsmyndigheter som hävdat att detta inte varit
förenligt med gällande lagstiftning, och Förvaltningsrätten har förelagt
kommunen att efterfölja den kritik som formulerats i tillsynsrapporterna.
I denna studie riktas emellertid inte intresset mot de juridiska frågorna,
utan vilken betydelse detta sätt att organisera och tillhandahålla sociala
insatser haft. Med utgångspunkt i en studie av sex verksamheter
inom socialtjänsten i Linköpings kommun, undersöks vilken betydelse
den ökade serviceinriktningen haft, dels för berörda brukare, dels för de anställda och det sociala arbetet. Studien är relevant inte bara för Linköpings
kommun, utan också för frågan om hur sociala insatser bör organiseras och
tillhandahållas för att bli så tillgängliga som möjligt.
Martin Börjeson är docent i socialt arbete. Han har framför allt arbetat med
frågor om samverkan mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete,
bland annat som sekreterare i utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst. Sedan 2017 är han prefekt vid institutionen för socialvetenskap vid
Ersta Sköndal Bräcke högskola.
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