PM Rotel VIII (Dnr KS 2018/1647)

Anmälan om svar på remiss av promemoria om ändring
av övergångsbestämmelsen för behörighet inom
socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Remiss från Socialdepartementet
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Den 1 juli 2014 infördes en bestämmelse om behörighet i socialtjänstlagen.
Bestämmelsen innebär att handläggare inom barn- och ungdomsvården ska ha en
socionomexamen eller motsvarande för att bedöma och utreda ärenden som rör barn
och unga. I samband med att den nya bestämmelsen trädde i kraft infördes också en
övergångsbestämmelse som innebär att handläggare som anställts före ikraftträdandet
av de nya bestämmelserna är att anse som behöriga till och med den 31 juni 2019
även utan en behörighet i enlighet med de nya bestämmelserna.
Med anledning av en konsekvensuppföljning som Socialstyrelsen genomförde
under 2016, som visade att cirka sju procent (350 personer) av alla
tillsvidareanställda socialsekreterare skulle komma att sakna behörighet när de nya
bestämmelserna trädde i kraft, utarbetade myndigheten nya föreskrifter som
tydliggjorde att även andra examina än socionomexamen kan vara
behörighetsgrundande. Socialstyrelsen saknar dock uppgifter om hur många av de
cirka 350 handläggarna som bedömdes vara obehöriga vid uppföljningen 2016 som
nu uppfyller kraven. Med anledning av detta, och för att ge socialtjänsterna möjlighet
att planera sin verksamhet samt att ge de handläggare som har påbörjat
kompletteringsåtgärder ytterligare tid, föreslår nu Socialstyrelsen att
övergångsbestämmelsen bör förlängas till och med den 30 juni 2022 och har skickat
förslaget till staden för yttrande.
Staden har besvarat remissen med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och socialnämnden.
Socialförvaltningen har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret anser att den nu föreslagna förlängningen av
övergångsbestämmelserna ger socialtjänsten ytterligare förutsättningar att planera sin
verksamhet på ett sätt som gör att en rättssäker handläggning av barn och unga
säkerställs över tid.
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Socialförvaltningen är positiv till att övergångsbestämmelserna förlängs till att
gälla fram till 30 juni 2022.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 8 februari 2019
JAN JÖNSSON
Bilaga
Promemoria om behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa
uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård – förslag till förlängning
av övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Den 1 juli 2014 infördes en bestämmelse om behörighet i socialtjänstlagen.
Bestämmelsen innebär att handläggare inom barn- och ungdomsvården ska ha en
socionomexamen eller motsvarande för att bedöma och utreda ärenden som rör barn
och unga. I samband med att den nya bestämmelsen trädde i kraft infördes också en
övergångsbestämmelse som innebär att handläggare som anställts före ikraftträdandet
av de nya bestämmelserna är att anse som behöriga till och med den 31 juni 2019
även utan en behörighet i enlighet med de nya bestämmelserna.
Med anledning av en konsekvensuppföljning som Socialstyrelsen genomförde
under 2016, som visade att cirka sju procent (350 personer) av alla
tillsvidareanställda socialsekreterare skulle komma att sakna behörighet när de nya
bestämmelserna trädde i kraft, utarbetade myndigheten nya föreskrifter som
tydliggjorde att även andra examina än socionomexamen kan vara
behörighetsgrundande. Socialstyrelsen saknar dock uppgifter om hur många av de
cirka 350 handläggarna som bedömdes vara obehöriga vid uppföljningen 2016 som
nu uppfyller kraven. Med anledning av detta, och för att ge socialtjänsterna möjlighet
att planera sin verksamhet samt att ge de handläggare som har påbörjat
kompletteringsåtgärder ytterligare tid, föreslår nu Socialstyrelsen att
övergångsbestämmelsen bör förlängas till och med den 30 juni 2022.
Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen gällande krav på behörighet för att få
utföra vissa uppgifter inom barn- och ungdomsvården ligger i linje med Stockholms
stads mål för verksamhetsområdet 1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd
insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.
Behovet av erfarna handläggare inom barn- och ungdomsvården är stort.
Stadsledningskontoret anser att den nu föreslagna förlängningen av
övergångsbestämmelserna ger socialtjänsten ytterligare förutsättningar att planera sin
verksamhet på ett sätt som gör att en rättssäker handläggning av barn och unga
säkerställs över tid.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och socialnämnden.
Socialförvaltningen har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Den nya bestämmelsen i Socialtjänstlagen gällande krav på behörighet för att få utföra vissa
uppgifter inom barn- och ungdomsvården ligger i linje med Stockholms stads mål för
verksamhetsområdet 1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.
Behovet av erfarna handläggare inom barn- och ungdomsvården är stort. Ärendena som
rör denna målgrupp är komplexa och kräver hög rättssäkerhet och utredningar av god kvalitet.
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Övergångsbestämmelserna har syftat till att ge de handläggare som saknar den utbildning som
kommer att krävas för en framtida behörighet en möjlighet att komplettera sin utbildning. Det
har även gett socialtjänsten en möjlighet till att anpassa sin verksamhet efter lagändringen
över tid.
Stadsledningskontoret anser att den nu föreslagna förlängningen av
övergångsbestämmelserna ger socialtjänsten ytterligare förutsättningar att planera sin
verksamhet på ett sätt som gör att en rättssäker handläggning av barn och unga säkerställs
över tid. De nya behörighetskraven kommer att innebära en kvalitetssäkring av de teoretiska
och praktiska färdigheter som en handläggare måste ha, det finns emellertid enskilda
medarbetare som genom flera års arbetslivserfarenhet har tillgodogjort sig sådana
erfarenheter vilka ger att de är högst kvalificerade och kompetenta handläggare trots att de
saknar en formell examina i enlighet med de nya kraven. Den föreslagna förlängningen av
övergångsbestämmelserna ger denna grupp ytterligare möjlighet att tillgodogöra sig en
examina och på så vis fortsatt vara behöriga. Stadsledningskontoret välkomnar därmed den
ytterligare förlängningen.

Socialförvaltningen
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till att övergångsbestämmelserna förlängs till att gälla fram till 30
juni 2022.
Behörighetskraven är värdefulla och kommer att kunna bli ett led i att öka
förutsättningarna för att verksamheten bedrivs med hög rättssäkerhet och är av god kvalitet.
Behörighetsregleringen förväntas också stärka barns och ungas rättigheter och värna deras
behov.
För att kraven ska få önskad effekt och inte istället leda till ytterligare brist på personal är
det emellertid bra och behövligt att kommunerna får ytterligare tid för att kunna inventera
behov och samordna kompetensutveckling där komplettering av personalens utbildning är
nödvändig.
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