Förord

Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk
samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära
syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning
från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.
Behovet av en dylik nordisk tidskrift har vid åtskilliga tillfällen under
gångna år gjort sig gällande beroende på dels att rättsområdena inom
social trygghet i Danmark, Finland, Norge och Sverige har vuxit kolossalt, dels att områdenas kompliceringsgrad har ökat beroende på den
nära kopplingen mellan juridik och politik. Såsom självklara socialrättsliga rättsområden har vi räknat socialförsäkringsområdet, socialtjänsten
(inklusive tvångslagstiftningarna), hälso- och sjukvården (inklusive
psykiatrisk tvångsvård) men också barnrättsliga frågor, skolrättsliga
frågor, genusfrågor mm. En medveten strävan har varit att få en så jämn
fördelning av skribenter från de olika nordiska länderna som möjligt.
Föregående nummer var mycket omfattande och det är redaktionens
strävan att i fortsättningen försöka hålla ett omfång om ca 100 sidor.
Strävan är också att tidskriften ska komma ut i början av höstterminen
och inte som nu i slutet av densamma.
I år återfinns bland författarna en danska, en norrman och en svenska.
Martine Stagelund Kiel har skrivit en artikel om »Køn og pension. En
diskriminationsretlig analyse« och framhåller att det i Danmark finns
vissa kulturella beteendemönster, som ger upphov till rättsliga problem
i förhållandet kön och pension. Författaren vill belysa orsakerna till
pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män föranledda av de skilda
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beteendemönstren. Hon undersöker om det sker en olovlig diskriminering i lagregleringen av atp men också i reglerna om delpension.
Njål Wang Andersens artikel handlar om »Den nasjonale reguleringen av retten og plikten til å yte nødhjelp til personer med ulovlig opphold
i Norge – analysert ut fra et rettssikkerhetsperspektiv«. Författaren
gör gällande att välfärdsrättigheter för vuxna personer som olovligen
uppehåller sig i landet endast är de sociala bidrag som regleras i »lov
om sociale tjenester i nav«, eftersom de är utestängda från den legala
arbetsmarknaden och avskurna från försäkringsrättigheter enligt folketrygdloven. Artikeln behandlar ingående de olika behovssituationer
som kan uppkomma för personer, som befinner sig i denna belägenhet.
Rätten till utbildning räknas till välfärdsstatens »goder«. Skolan
och den rättsliga regleringen av denna kan därför mycket väl räknas till
socialrätten, även om den av tradition inte har ansetts utgöra dess mest
centrala delar. Det är på detta område som Elin Elvgren rör sig i sin
artikel »Varför upphör inte kränkningarna på våra skolor? En kritisk
granskning av styrdokumenten på området.« Ändamålet med den nya
reglering som nu finns i skollagen är att motverka kränkande behandling (6 kap. 1 § SkolL). Detta innebär att det ska råda en nolltolerans
mot kränkningar i skolan och varje form av kränkande behandling är
därför otillåten och i strid med de grundläggande värden som gäller för
alla verksamhetsformer. Enligt den tolkning som författaren gör talar
mycket för att tillräcklig hjälp och vägledning inte finns i den skolrättsliga regleringen eller i de övriga styrdokument, som framtagits för att
hjälpa och vägleda skolor i det praktiska arbetet. Syftet med artikeln är
att, genom en undersökning av styrdokumenten på skolområdet, undersöka och analysera den närmare innebörden av de krav som uppställs
i 6 kap. SkolL för det förebyggande och det åtgärdande arbetet mot
kränkande behandling mellan elever.
Tidskriften avslutas med en recension av en avhandling som försvarades under höstterminen 2013 vid Göteborgs universitet.
Nästa dubbelnummer beräknas utkomma i september 2015.
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