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Avslutade uppdrag
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• Bostad med särskild service LSS, uppdaterad

• Utvärdering av de särskilda tandvårdsstöden

• Att samtala med barn

• Nationella kompetensmål för yrket undersköterska

• Sex mot ersättning

• Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov

• Barnkonventionens genomslag i tillämpningen av LSS

• Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra 
närstående - Kunskapsstöd till socialtjänsten



Utvärdering av de särskilda 

tandvårdsstöden
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• Tandvårdsförordningen och det statliga särskilda 

tandvårdsbidraget (STB).

• RU lämnat i januari 2019.

• Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många 

personer som tar del av de särskilda tandvårdsstöden. 

Regelverket är otydligt vilket försvårar möjligheterna att 

göra likvärdiga bedömningar. Socialstyrelsen anser att 

tandvårdsförordningen behöver en översyn och 

omfattande revidering. 

• Stöden kommer inte de människor till del som de är 

avsedda för. En målgrupp är LSS-personkrets.



Att samtala med barn
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• Tidigare publikation från 2004, mycket nedladdningar och 

beställningar. 

• Universell publikation för ”alla” som möter barn  sin 

profession; socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 

tandvården. Publicerades före jul 2018.

• Belyser både barns utveckling och mognad samt väldigt 

konkreta råd och tips för att öka barns delaktighet. Både 

hur man förbereder samtalet men även hur man genomför 

och följer upp.

• Barn med funktionsnedsättning; Förutom det som gäller alla 

barn så även kunskap om funktionsnedsättningen, 

kommunikation.  



Sex mot ersättning -utbildningspaket



Vård för barn och unga i HVB
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• Tydliga risker för att barn och unga som vårdas i HVB 

med stöd av LVU inte får en god hälso- och sjukvård på 

lika villkor som andra barn och unga

• Dessa barn riskerar att få insatser från socialtjänsten som 

de inte kan tillgodogöra sig om inte deras psykiatriska 

tillstånd och vårdbehov uppmärksammas

• Det behövs därför tydligare och delvis former och 

förutsättningar för integrerad och specialiserad vård för 

barn och unga som vårdas med stöd av LVU



Barnkonventionens genomslag i LSS
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Resultat –enkätsvar från 75% av landets kommuner 
Barnperspektivet uppfylls inte i tillräcklig utsträckning:

• Svårigheter med att få barnen delaktiga 

• Svårt med bedömning om vad som är barnets bästa

Arbetssättet kring att tillvarata barnets bästa behöver 

utvecklas

• Inte tillräcklig erfarenhet av handläggning av 

barnärenden

• Inte tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar

• Inte tillräcklig kunskap om och tillgång till 

kommunikationsstöd

• Organisatoriska hinder- svårt med helhetssynen



Barn i familjehem – umgänge
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• Barnet har vid placering rätt till umgänge med sina föräldrar 

och närstående.

• Umgänge kan ge kontinuitet i barnets situation och tillgång 

till identitet och ursprung. Det kan även göra själva 

placeringen mer stabil.

• Umgänget är i första hand till för barnet och barnets behov 

ska vara avgörande. 

• Familjehemmet har en nyckelposition när det gäller att ge 

barnet stöd i kontakten med sin familj och att få till ett 

välfungerande umgänge. 

• Socialtjänsten behöver ge familjehemmet ett kontinuerligt 

stöd och ha en öppen dialog. 

• Umgänget behöver anpassas när barnet utvecklas.

• Bilaga 4. Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter kring 

umgänget med sina placerade barn
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Pågående uppdrag
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• Sim-LSS- pilot verksamhet pågår

• Utveckla IBIC eller BBIC för barn med 
funktionsnedsättning

• Webbutbildning MR – riktat till personal för personer 

med funktionsnedsättning

• Lägesrapport 2019 sammanställs nu

• Socialstyrelsens ny webbplattform

• Utveckling av Kunskapsguiden 

samt nya teman



SIM LSS testperiod 2019
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• Tre kommuner

• Uppföljning

• Utveckling

• Klar att köra 2020 ?

• Regional förankring



LSS-utredningen 
Gunilla Malmborg, 1 januari 2022
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• Mer ändamålsenliga insatser

• Överväga nya insatser

• Kostnadsneutralt

1. All personlig assistans blir statligt ansvar. +16 år.

2. Ny insats till barn under 16 år och deras familjer. 

Personligt stöd till barn. Tar sikte på hela familjens 
behov.

3. Ny insats till de som behöver ett förebyggande 

pedagogiskt stöd. Psykisk funktionsnedsättning, 

utmanande beteende.

4. Ny insats i form av personlig service och 

boendestöd. Ledsagarservice ingår.



Tack för oss!

carina.wistrom-bergstock@socialstyrelsen.se

ann-kristin.sandebjer@socialstyrelsen.se

Mer information finns på: 

socialstyrelsen.se

och Kunskapsguiden.se


