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MFoF:s yttrande över Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Socialdepartementets diarienummer: S2020/06592
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) begränsar yttrandet
till de delar som rör myndighetens verksamhetsområde.

12.3.4 Nationellt stöd till uppföljning
Utredningen föreslår att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att
lämna förslag till hur stödet till systematisk uppföljning inom socialtjänsten kan
utvecklas. Detta som en del i arbetet med att säkerställa och utveckla kvaliteten i
verksamheten. Utredningen föreslår vidare att förslaget bör tas fram i nära samarbete med kommunernas regionala samverkans- och stödstrukturer och Sveriges
Kommuner och Regioner.
Enligt Förordning (2001:100) om den officiella statistiken ansvarar MFoF för
statistik inom familjerätt och familjerådgivning. MFoF bör delta som samrådande myndighet i uppdraget att lämna förslag till hur stödet till systematisk
uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas, särskilt i den del som avser familjerätt och familjerådgivning.
14.3.1 Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet
MFoF delar utredningens bedömning om att den fortsatta utvecklingen av en
kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas.
Den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst kräver
kontinuerlig insamling, sammanställning och förmedling av vetenskap och
beprövad erfarenhet. I kommunernas kunskapsbaserade arbete är
kunskapsstyrningssystemet och kunskapsmyndigheternas insatser av stor vikt
redan idag. Förslaget om den fortsatta utvecklingen av en socialtjänst baserad på
kunskap och beprövad erfarenhet kan väntas skapa ytterligare behov och
efterfrågan av kunskapsprodukter framtagna av kunskapsmyndigheterna. Frågan
hur behoven ska mötas bör analyseras vidare.
24.7.3 Uppdrag till Socialstyrelsen
Utredningen bedömer att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över
myndighetens föreskrifter om handläggning och dokumentation samt den
handbok om handläggning och dokumentation som myndigheten ger ut.
Socialstyrelsen bör säkerställa att föreskrifter och systematiska
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35, 931 21 SKELLEFTEÅ

Växel 08-545 556 80

info@mfof.se
www.mfof.se

2(2)

bedömningsinstrument samordnas på så sätt att en rättssäker och effektiv
handläggning och dokumentation uppnås.
Socialstyrelsens ansvar för dokumentation och handläggning inbegriper även de
familjerättsliga ärenden som MFoF ansvarar för att förmedla kunskap om. MFoF
bör därför vara med i en sådan översyn som utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska göra.
25.1.1 Definition av begreppet barn
Utredningen föreslår att bestämmelsen i nuvarande 1 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen – som anger att med barn avses varje människa under 18 år – upphävs.
Utredaren menar att begreppet barn är väletablerat och känt inom socialtjänsten
och att begreppet barn definieras i Barnkonventionen. Utredningen pekar på att
det i socialtjänstlagen inte finns några angivna åldersgränser för andra grupper,
såsom unga och äldre och i syfte att göra lagen mer enhetlig bör definitionen av
begreppet barn upphävas. MFoF menar att det är viktigt att det inte finns något
utrymme för tolkning av begreppet barn och då barns rättigheter särskilt lyfts
fram i ett eget kapitel i den föreslagna författningen är det lämpligt att definiera
begreppet barn.
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