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Socialstyrelsens regleringsbrev 2021 

Nedan redovisas de uppdrag som berör FUB på ett eller annat sätt: 

Agenda 2030 

Socialstyrelsen ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som 
bidrar till genomförandet av Agenda 2030, med fokus på den sociala 
dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling, med 
utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens 
verksamhet. 

 

12. Förlängning av uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av 
utbrottet av covid-19 
Socialstyrelsen ska i enlighet med uppdrag att stärka beredskapsarbetet 
med anledning av utbrottet av covid-19 (dnr S2020/01233) 
vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, 
t ex. när det gäller tillgången till diagnostik, vårdplatser, läkemedel och 
andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det 
pågående utbrottet av covid-19.  
 
Socialstyrelsen ska även med hjälp av 
relevanta nationella datakällor hos olika aktörer följa pandemin, vilket 
innebär sammanställa statistik och göra analyser, ge underlag för 
forskning samt, där det är möjligt, tillgängliggöra uppgifterna på webben 
för olika ändamål och målgrupper. Socialstyrelsen ska även representera 
Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av 
skyddsutrustning som utförs enligt avtalet Joint Procurement 
Agreement (JPA). Uppdraget förlängs till och ska redovisas till 
regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2021. 

 

4. Uppdrag om utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans 
Socialstyrelsen ska ta fram och förvalta ett samlat, digitalt utbildnings- och 
kunskapsmaterial om personlig assistans. Utbildnings- och 
kunskapsmaterialet ska innefatta grundläggande lagar och rättigheter, 
såsom LSS, arbetsmiljö, systematiskt kvalitetsarbete och mänskliga 
rättigheter. Materialet bör vidare omfatta kunskapsområden som 
exempelvis alternativ kompletterande kommunikation och att förebygga 
utmanande beteenden.  
 
Utbildnings- och kunskapsmaterialet ska rikta sig 
till personliga assistenter och arbetsledare, men även till 
assistansanvändare och närstående. Det ska dels kunna användas som 
introduktion vid anställning av personliga assistenter och arbetsledare, 
dels kunna fungera som kunskapsbank för såväl nämnda målgrupper som 



assistansanvändare och närstående. Uppdraget ska genomföras i dialog 
med Arbetsmiljöverket, Myndigheten för delaktighet och med berörda 
intresse- och branschorganisationer. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Socialdepartementet) senast den 10 december 2021. 
 

6. Socialnämndens möjlighet att ta del av uppgifter ur misstanke- och 
belastningsregistren 
Socialstyrelsen ska utifrån vad som beskrivs i JO 2018/19 s. 464, (dnr 
2446 2016), utreda och analysera om förutsättningarna för 
socialnämnden att ta del av uppgifter ur misstanke- och 
belastningsregistren kan förtydligas. Socialstyrelsen ska också utreda och 
analysera om det finns behov av att utvidga socialnämndens möjligheter 
att ta del av uppgifter ur registren, i syfte att förbättra socialnämndens 
möjligheter att ge barn och unga det stöd och skydd som de behöver. 
Frågan om en utvidgning omfattar både i vilka situationer som nämnden 
bör kunna ta del av uppgifterna men också vilka uppgifter det bör handla 
om.  
 
Socialstyrelsen ska bland annat redovisa för- och nackdelar med en  
utvidgning och så långt möjligt underbygga utredningen och analysen 
med statistik. Uppgifter i registren är integritetskänsliga. Kommer 
Socialstyrelsen fram till att nämndens möjligheter att ta del av sådana 
uppgifter bör utvidgas ska en integritetsanalys och en 
proportionalitetsbedömning av den utvidgning som föreslås göras. 
Socialstyrelsen ska även lämna en redogörelse för vilka ekonomiska och 
andra konsekvenser som följer av att den utvidgning som föreslås, vilket 
bland annat innefattar en redogörelse över hur många utdrag det kan röra 
sig om. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) 
senast den 30 juni 2021. 

 

Uppdrag i tidigare regleringsbrev: 

Webbaserad utbildning i 
munhälsa för vård- och 
omsorgspersonal 
Regleringsbrev för 2020. Rapporteras den 30 april 2021. 

 

Arbetskläder inom omsorgen  
Regleringsbrev för 2020. Rapporteras den 15 februari 2021. 
 
 
Kompetens i LSS-boenden  
Regleringsbrev för 2020. Rapporteras den 31 mars 2021. 
 



Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet 
S2019/01378 ändrad i 
regleringsbrevet för 2020. Rapporteras den 31 december 2021. 
 


