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LAGlJTSKOTrETS BETÄNKANDE nr 16/1982-83 med 

anledn:ing av ltl Inger Sagulins m.fl.hemställ

n:ingsmotion till lanclskapsstyrelsen angående 

cffcktiverad infonnation till konmn.mema i harn
dagvårdsfrågor. 

Landstinget har :inbegärt lagutskottets yttrande med anledning av motionen. 

Utskottet, som hört socialchefen Bengt L:inde och ansvariga socialarbetaren 

Benita Törnqvist, får härmed vördsamt anföra följande. 

I motionen efterlyses en effekti verad :information till konm1W1erna i barndag

vårds frågor, bl.a. genom informationstillfällen och förhandsbesked i ekono
miska frågor. 

I fråga om den :information som kommunerna för närvarande erhåller beträffande 

barndagvård och andra sociala frågor kan urskiljas åtm:instone tre bestånds

delar, nämligen 

1) studiedagar, seminarier och liknande arrangemang där information ges 

genom föredrag, frågestunder etc; 

2) cirkulär och annan skriftlig information innehållande alJmänna anvis

ningar och tolkningsföreskrifter;samt 

3) förhandsbesked i fråga om närmare specificerade, fräJnst ekonomiska ange

lägenheter som ges av landskapsstyrelsen på begäran av enskilda kommuner. 

Enligt vad utskottet erfarit strävar landskapsstyrelsen till att så långt detta 

är möjligt anordna regelbundet återkommande studiedagar och motsvarande in

formationstillfällen inom den sociala sektorn, varvid även barndagvårds

frågorna beaktas. En infonnationsdag kommer att anordnas så snart den nya 

landskapsomfattande femårsplanen för barndagvården färdigställts, vilket 

sker inom någon månad. 

Kommunerna erhåller i regel socialstyrelsens cirkulär och anvisningar, 

bland annat beträffande barndagvården. Viss skriftlig infonmtion utsänds 

även från landskapsstyrelsen. Socialstyrelsens meddelanden baserar sig 

givetvis på lagstiftningen i riket, som inte i alla avseenden motsvarar 

landskapslagstiftningen . .Andrade bestäJnmelser genomförs dessutom vanligen 

vid olika tidpunkter i riket respektive i landskapet, även om de till 

innehållet ofta motsvarar varandra. På korrnmmal t håll kan därför ibland 

viss osäkerhet komma att råda~ vilket kunde motverkas exempelvis genom 

kompletterande anvisn:ingar fiim. landskapsstyrelsen eller genom att 
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socialstyrelsens cirkulär skulle distribueras t lll kommunerna via land

skapsstyrc1sen. 

Vad sedan gäller förhandsbesked i konkreta frågor, exempelvis om möjlig

heterna för korrrrnun att erhi\1la 1ondskapsande1 för ny~i tjönster cl ]er ny 

verksc:unhct, konstaterar utskottet att sädana beskcJ ofta är beroende av 

att lanffikapsstyre132n får tillgång till ett tillräck1 igt brett beslutsun

derlag. I fråga om sådan verksamhet som enligt lag skall följa viss fast-

ställd phm, såsom barndagvården, måste landskapsstyrclsen ha kännedom om 

samtliga kommuners planer och göra en avvägning dem emellan innan ett bin

dande förhandsbesked kan ges en enskild krnmnun. 

Utskottet konstaterar att informationen ti l1 korrummcr och organ i sationcr 

inom hela <len sociala sektorn, inte blott barndagvården, är viktig och hör 

iign;is kont.i.11uc rl i g uppmiirksamhct: fritn landskaps:.;tyrc.l:~cns ~' ida. lin intern 

granskning av formerna för verksamheten kan vara motiverad. I synnerhet vil1 

utskottet fästa avseende vid att landskapsstyrelsen följer den info11nation 

som utgår från socialstyrelsen och vid behov gerkompletterande anvisningar 

för w1dvikande av oklarhet beträffande tillämpningen i landskapet. Utskot

tet noterar dock samtidigt att vissa av de i motionen anförda problemen de1-

vis står utanför landskapsstyrelsens kontroll, att informationsfrågorna bör 

ses ur ett mera allmänt perspektiv och att rutinerna torde kwma utvecklas 

inom ramen för förvaltningens normala verksamhet. Utskottet h<iT därför inte 

ansett sig kunna omfatta motionens kläm. Ledamoten Roald Karlsson har för 

sin del anfört att klämmen borde godkännas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marichmrm <len 24 jmmari 1983. 

att Landstinget med förkastande av hemstä11-

n ingsmotionens kläm bringar iru1ehållet i 

motionens och betänkandets rnoti vcring till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreteraye. 

Närvarande i utskottet:ordf. J.-E.Lindfors, V.ordf. Eriksson, ledamöt. 

Bert lfäggblom och Roald Karlsson samt ersfittaren Olof M. Jansson. 


