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Skriften "Biståndsrätten i rättspraxis - analys och konsekvenser i ett kommunalt perspektiv"  
 
Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft den 1 januari 1982. Rätten till bistånd enligt 6 § SoL är 
en grundpelare i lagen. Under mer än åtta års tid har förvaltningsdomstolarna utdömt olika 
sociala rättigheter efter individuella biståndsprövningar i besvärsmål. Med hänsyn till den 
mycket allmänna utformningen av 6 § SoL har kommunerna bl a fått hämta stöd för sin 
tillämpning från regeringsrättens avgöranden i biståndsmål. En sådan ordning har också 
varit avsedd av lagstiftaren. 
 
En överblick av regeringsrättens praxis i biståndsmål är bl a nödvändig för att kommunerna 
på ett tillfredsställande sätt skall kunna ta hänsyn till de riktlinjer som domstolens 
rättstillämpning givit upphov till. Detta är ett av syftena med skriften "Biståndsrätten i 
rättspraxis - analys och konsekvenser i ett kommunalt perspektiv", som utarbetats inom 
juridiska avdelningen. 
 
Effekterna av regeringsrättens praxis i ett större socialrättsligt och socialpolitiskt perspektiv 
är vidare sådana att de motiverar en öppen redovisning. Ett annat syfte är att visa på 
målkonflikter mellan i socialtjänstlagen givna sociala rättigheter och den kommunala 
självstyrelsen. 
 
Skriften kan användas som ett hjälpmedel i socialnämndens och 
socialförvaltningens myndighetsutövande funktioner inom biståndsområdet men också 
tjäna som ett underlag för en rättspolitisk debatt. De slutsatser av rättspolitisk natur som 
görs i skriften är författarens egna. 
 
Författare till skriften är förbundsjuristen Leif Petersén. 
 
Ytterligare exemplar av skriften kan beställas hos Kommentus Förlag AB, 125 88 ÄLVSJÖ, 
ordertelefon 08 -749 46 10, beställningsnummer 7099-050-6. Skriften kostar 60 kronor per 
styck. Expeditionsavgift, frakt och moms tillkommer. Bifogad beställningsblankett kan 
användas. 
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