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Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) svar på remiss
avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om konsulentverksamheter
Sammanfattning
FSS tillstyrker förslaget till föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter.
FSS är positiv till förslaget och är av uppfattningen att författningen behövs för att
tydliggöra vilka krav som kan ställas på konsulentverksamheter. FSS ställer sig dock
negativa till att Socialstyrelsen valt att inte ställa krav på konsulentverksamheterna
gällande utredning av de familjehem och jourhem de föreslår kommunerna.
Författningen ökar förutsättningarna för att ge placerade barn en trygg och säker vård.
Bakgrund
Utredningen föreslår att kommersiella annonser på sociala medier inte får användas
vid marknadsföring av alkohol med mera. Syftet med förslaget är främst att skapa ett
bättre skydd för barn och unga mot marknadsföring av alkohol i sociala medier.
Vidare förslås att godkända upplagshavare endast får tillverka alkoholdrycker med
mera inom så kallade skatteupplag. Tillverkningen av alkoholdrycker får inte påbörjas
innan verksamheten anmälts till Folkhälsomyndigheten. Den nuvarande ordningen
med anmälan av försäljning av folköl blir kvar.
Utredningen föreslår att det ska införas ett lagkrav för ingivande av egenkontrollprogram, i likhet med vad som redan gäller i fråga om tobak och elektroniska cigaretter.
Vidare förslås att reglerna kring så kallade cateringstillstånd ändras så att servering
tillåts utomhus i ett tydligt avgränsat utrymme i anslutning till serveringslokalen.
Utredningen föreslår att bestämmelsen att Skatteverket är skyldigt att underrätta
Folkhälsomyndigheten om misstänkt brott mot alkohollagen försvinner.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019.
FSS synpunkter på förslaget
Bristen på familjehem gör att många kommuner idag är i stort behov av att använda
sig av konsulentverksamheter. Trots de höga kostnaderna som generellt sett är förknippat med att anlita företagen har det visat sig att kvaliteten i konsultverksamheterna inte alltid lever upp till kraven. FSS är därför positiv till förslaget som syftar till att
närmare specificera vilka krav som kan ställas på en konsulentverksamhet.

Förslaget innebär ett tillägg i form av att konsulentverksamheterna, inom ramen för
sin egenkontroll, bör inhämta uppgifter om hur socialnämnden uppfattat att uppdraget
utförts samt vad hemmen anser om stödet och handledningen. FSS ser detta tillägg
som positivt då det främjar syftet att säkra kvaliteten i verksamheterna.
Vidare innehåller förslaget generella kompetenskrav på de som arbetar inom verksamheterna. Redan idag finns det i 3 kap. 3 § andra stycket SoL ett krav på att personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. FSS är positiv till det förtydligande av
kompetenskraven som görs i förslaget. Det gör att socialnämnder inom ramen för
upphandling kan sätta högre krav på personalens kompentens vilket även är ett led i
att säkra kvaliteten i konsulentverksamheterna.
Författningsförslaget innehåller även rådet att konsulentverksamheterna, utöver den
lagstadgade grundutbildningen, ska erbjuda hemmen utbildningsinsatser då specifika
behov finns, exempelvis utbildning om en viss typ av funktionsnedsättning. FSS är
positiv till att man i de allmänna råden tar hänsyn till och uppmuntrar sådana utbildningsinsatser.
FSS ställer sig dock negativ till att Socialstyrelsen valt att inte ställa krav på konsulentverksamheterna gällande utredning av de familjehem och jourhem de föreslår
kommunerna. Utredningskravet skulle reglera någon form av miniminivå av den
kvalité verksamheten kan erbjuda. Givetvis fråntar det inte kommunens skyldighet att
själva utreda jour- och familjehemmen enligt gällande lagstiftning.
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