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Desinformationskampanj mot socialtjänsten

• Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk 
socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd

• Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, finns inga 
indikationer på att kampanjen kommer vara över i närtid

• MPF har beskrivit desinformationskampanj som en av de 
allvarligaste på mycket länge

• Barn i behov av stöd drabbas negativt
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Krafttag mot LVU-kampanjen 

• Förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att motverka ryktesspridning och desinformation om 
socialtjänsten. 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att ha nära dialog med Svenska Institutet, MPF och 
Myndigheten för stöd till trossamfund

• MPF ska stärka förmågan att möta påverkanskampanjer (uppdrag)

• Straffet för våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas och förolämpning mot tjänsteman 
ska kriminaliseras (tilläggsdirektiv) 

• Ökat skydd för offentliganställdas personuppgifter (tilläggsdirektiv) 

• Använda ordningsvakter i fler fall, som exempelvis på socialkontor (lagrådsremiss) 
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Hot och våld mot personal får 
allvarliga konsekvenser

Många enskilda medarbetare och deras familjer drabbas

Tilliten till kommuners och regioners verksamheter minskar

Barn, unga och familjer inte får det stöd de behöver och har rätt till

Rättssäkerheten påverkas och grundläggande demokratiska värden hotas



Kraftsamling krävs för 
att vända utvecklingen

Aktivt arbetsmiljöarbete och 
säkerhetsåtgärder på arbetsplatser

Lagändringar för att stärka skyddet 
för välfärdens medarbetare

Att polisen finns tillgänglig

Att en ny socialtjänstlag införs
Att nationella myndigheter får 
utökade uppdrag
Att hela samhället sluter upp



• Socialstyrelsen ska öka sin närvaro i sociala medier och ta fram alternativ till 
befintliga informationstexter om socialtjänsten. 

• Det är viktigt att Socialstyrelsen som kunskapsmyndighet finns närvarande 
på de platser där desinformationen sprids. 

• I uppdraget ingår tätare återrapportering till Regeringskansliet 

Förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att 
motverka desinformation om socialtjänsten
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• Svenska institutet får i uppdrag att stötta Socialstyrelsen 
exempelvis när det gäller Socialstyrelsens arbete med att 
undersöka och sammanställa den information som sprids.

• Myndigheten till stöd för trossamfund får i uppdrag att bidra 
med kunskap kring hur trossamfund kan involveras i arbetet 
mot ryktesspridning och desinformation. 

Uppdrag till Svenska Institutet och 
Myndigheten till stöd för trossamfund
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Uppdrag till MPF att stärka förmågan att 
motstå påverkanskampanjer
• Stärka kartläggningen och ta fram fördjupade lägesbilder av 

påverkanskampanjen

• Ge stöd till drabbade aktörer genom rådgivning gällande strategisk 
kommunikation

• Samverka med myndigheter i andra länder som drabbas av liknande 
kampanjer för att dra lärdomar av deras arbete
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Tilläggsdirektiv till utredningen Åtgärder för att minska 
offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02). Ska lämna förslag om:

• Straffet för våld eller hot mot tjänsteman skärps

• Ett nytt brott som tar sikte på förolämpningar mot tjänsteman 
införs

Stärkt skydd för offentliganställda 
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Tilläggsdirektiv till utredningen Åtgärder för att minska 
offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02). Ska lämna förslag om:

• Ett starkare skydd för uppgifter om offentliganställda och 
deras närstående

• Minskad exponering av vissa särskilt utsatta 
offentliganställdas namn i beslut och andra handlingar som 
dokumenterar åtgärder

• Utredningstiden förlängs till den 1 januari 2024

Ökat skydd för offentliganställdas 
personuppgifter
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Trygghetsskapande ordningsvakter i fler fall

• Lagrådsremiss om ny lag om ordningsvakter

• Den nya lagen ger ökade möjligheter att använda 
ordningsvakter på fler platser än i dag

• Möjliggör att utsatt offentlig verksamhet, exempelvis 
socialtjänst, kan ansöka hos Polisen om tillstånd för 
ordningsvakter

• Ikraftträdande 1 januari 2024
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