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Stramare regler för tolkning av socialtjänstlagen 
Neuro Falun och norra Dalarna 
 
Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär följande: 
En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan 
mer på ett övergripande plan slår fast allmänt hållna regler, riktlinjer och principer. En 
ramlag ställer upp de yttre gränser(ramar) att hålla sig inom, men lagen reglerar inte i 
detalj hur ramen ska bedrivas. Detaljregleringen överlämnas åt andra som 
exempelvis myndigheter, regeringen eller kommuner. Dessa får utifrån ramlagen 
utforma mer precisa regler på området. 
 
En ramlag karaktäriseras ofta av att den inte direkt inriktar sig mot en individ, utan 
snarare mot den som ska utföra en verksamhet. Detta innebär att ramlagar oftast inte 
innehåller några rättigheter som en enskild individ kan kräva ut vid domstol. Ett 
exempel på en ramlag är Hälso- och sjukvårdslagen. Där uttrycks exempelvis en 
skyldighet för samhället att tillhandahålla vård, men ger inte patienten något direkt 
rätt att vid domstol utkräva vård. 
 
Ett annat exempel på en ramlag finns i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen "Tillförsäkras 
skälig levnadsnivå". Man kan säga att det har satts upp ett mål där varje människa 
har rätt till en skälig levnadsnivå, för att nå dessa "mål" får kommuner, staten eller 
regeringen utarbeta en egen strategi. 
 
Ramlagstiftningen är nödvändig för att den skapar flexibilitet. Det gör att man kan 
rikta in budgeten på vad som är behövligt, dvs man tvingas inte till något. Nackdelen 
blir att exempelvis kommunerna har olika förutsättningar för att nå de ramar som 
finns. 
Källa: https://lawline.se/ 
 
Detta innebär att kommunerna gör olika tolkningar av socialtjänstlagen och att man 
får rätt till olika insatser i olika kommuner. 
 
Yrkande 

• Att Neuroförbundet arbetar för att socialtjänstlagen får ett stramare utrymme 
för tolkning och därmed en likvärdig omsorg i alla Sveriges kommuner. 

 
Motionen är antagen av Neuro Falun och norra Dalarna 2021-03-15 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 32 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Patrik Magnusson och Lise Lidbäck 
 
Stramare regler för tolkning av socialtjänstlagen 
Motionären yrkar för att Neuroförbundet ska arbeta för att socialtjänstlagen får ett 
stramare utrymme för tolkning och därmed en likvärdig omsorg i alla Sveriges 
kommuner. 
 
Förbundet driver socialtjänstfrågor genom vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige.   
 
Möjligheten att göra Socialtjänstlagen tydligare, så att den tillförsäkrar 
kommunmedborgarna bättre villkor begränsas något av principen för kommunalt 
självbestämmande. På ett sätt måste utrymme för tolkning finnas, men det är mycket 
olyckligt att uttrycket ”skälig levnadsnivå” blivit ett slags tak i stället för ett golv. 
 
Den statliga utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag från 2020 (SOU 
2020:47) diskuterar begreppet ”skälig levnadsnivå” och den kritik som riktats mot 
begreppets flexibilitet vid tolkning och tillämpning. Enligt utredningen bör begreppet 
”skälig levnadsnivå” ändras till ”skäliga levnadsförhållanden”. Utredningen föreslår 
vidare vissa omformuleringar i lagen så att det blir tydligare vilka krav som ska gälla 
vid insatser till enskilda och vad de kraven innebär vid olika typer av insatser. Vi har, 
via Funktionsrätt Sverige, tillstyrkt utredningens förslag på förtydliganden i ett 
remissyttrande. Vi avser också fortsatt bevaka frågan via Funktionssätt Sverige. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad. 


