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Sammanfattning
Remissen avser förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt
LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Riktlinjeöversynen föranleds av de förändringar i lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, som riksdagen fattade beslut om den 27 maj
2010 och som införs den 1 januari 2011. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa
en rättssäker och lika behandling när det gäller att utreda och bedöma behovet av
insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning. De reviderade riktlinjerna avses ersätta nu gällande riktlinjer. Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i de reviderade ritlinjerna men
lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter inom några områden.
Bilagor:
1. Protokollsutdrag Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden 2010-09-30, §12
2. Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och
bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
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Remissbehandling
Kommunstyrelsen har i remissen begärt svar från samtliga stadsdelsnämnder samt
stadsledningskontoret.
Riktlinjerna behandlades i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2010. Nämnden beslutade att godkänna förslaget till nya riktlinjer.
Stadsdelsnämndens handikappråd har tillställts och därtill informerats om ärendet
vid två tillfällen, den 13 december 2010 och den 20 januari 2011. Rådet avstår från
att lämna yttrande i frågan.
Remissvaret ska vara inlämnat senast den 18 februari 2011.
Riktlinjerna
Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för handläggning av insatser enligt
LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i april 2002. Riktlinjerna har därefter reviderats fortlöpande, senast i mars
2007.
Riktlinjerna innehåller anvisningar för handläggning av insatser enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Riktlinjerna
ska ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de
individuella behovsbedömningar som alltid ska göras. Syftet är att säkerställa en
rättssäker och likabehandling i staden. Riktlinjerna baseras på gällande lagar, föreskrifter och allmänna råd, men också på domar som bidragit till praxis inom området. De anknyter även till andra riktlinjer i staden, till policydokument och övriga övergripande dokument.
Den 27 maj 2010 fattade riksdagen beslut om att införa nya bestämmelser i LSS
vilka träder i kraft den 1 januari 2011. En ny lag om registerkontroll införs samtidigt vilket innebär att den som bedriver verksamhet enligt LSS omfattande stödoch serviceinsatser till barn och ungdomar inte får anställa någon utan att först
kontrollera registerutdrag ur belastningsregistret. Nuvarande lag om statlig assistansersättning (LASS) upphör och i stället införs motsvarande regler om assistansersättning i en ny socialförsäkringsbalk.
Förvaltningens synpunkter
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reviderade riktlinjer för
handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning innebär i huvudsak förtydliganden gällande
handläggningen av ärenden som omfattas av förändringar och kompletteringar
som tillkommit sedan 2007. Föreslagna förtydliganden underlättar, enligt förvalt-
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ningens mening, biståndshandläggarnas arbete och ökar möjligheten för en rättssäker och lika behandling när det gäller att utreda och bedöma behovet av insatser
enligt LSS och bistånd enligt SoL för målgruppen. Förvaltningen är därför i allt
väsentligt positiv till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag till de reviderade riktlinjerna, men lämnar synpunkter inom några områden.
Registerkontroll av personal som utför vissa insatser
Under denna punkt framgår att den som bedriver verksamhet som omfattar stödoch serviceinsatser enligt LSS till barn med funktionsnedsättning inte får anställa
någon utan att först kontrollera registerutdrag enligt 1 § lagen (1998:620) om belastningsregistret. Skyldigheten omfattar även den som bedriver verksamhet som
ger insatser enligt LSS både till barn och vuxna. Förvaltningen vill i detta sammanhang peka på vikten av att förstärka skyddet även för vuxna personer över 18
år inom LSS personkrets. Dessa är på grund av sin funktionsnedsättning en extra
utsatt grupp. I stadens riktlinjer bör införas en registerkontroll avseende även denna grupp. Förvaltningen är väl medveten om att den nya lagstiftningen inom LSS
inte kräver registerkontroll när det gäller vuxna personer, men vill i detta sammanhang lyfta frågan ytterligare.
Delat ansvar för personlig assistans
Förvaltningen uppskattar att det i de reviderade riktlinjerna klargörs vad som är
kommunens respektive försäkringskassans basansvar när det gäller rätten till personlig assistans enligt LSS. Förvaltningen önskar i detta sammanhang betona hur
angeläget det är för den enskilde att ansvaret är tydligt så att det inte råder några
tvivel om vem som äger frågan.
Avtal enligt 17 § LSS om att tillhandahålla insatser och bibehållet kostnadsansvar
enligt 17 a § LSS
I förslaget till de reviderade riktlinjerna framgår att ett landsting eller en kommun
enligt 17 § LSS med bibehållet ansvar får sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt 9 § LSS. Exempel på sådana avtal är stadens valfrihetssystem där staden efter upphandling enligt LOV sluter avtal och överlåter till
andra att tillhandahålla insatser enligt lagen. Det framgår också av riktlinjerna
vilka möjligheter och skyldigheter till bibehållet kostnadsansvar enligt 17 a § LSS
som gäller. Förvaltningen anser dock att det i riktlinjerna finns ytterligare skäl att
lyfta och förtydliga dessa avsnitt så att det inte finns någon tvekan om vem eller
vilka som ansvarar för den enskildes insatser när frågan väcks.
Korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
I remissen framgår att en pågående översyn av riktlinjer för korttidsvistelse och
korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS kommer att fortgå under
hösten 2010 i samverkan med utbildningsförvaltningen, varför ytterligare revide-
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ring av dessa riktlinjer kan bli aktuella. I detta sammanhang vill förvaltningen betona att denna översyn bör ske skyndsamt för att möjliggöra korrekt handläggning
samt att brukarna får en korrekt information om vad som gäller i detta avseende.
Utöver vad som ovan redovisas har stadsdelsförvaltningen inte något att erinra
mot det reviderade förslaget till riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS
och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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