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Svar på remiss om förslag till reviderade
riktlinjer SoL och LSS till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av
ärendet.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Margareta Ericson
Avdelningschef

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att utfärda
riktlinjer för nämndernas verksamhet. Dessa anvisningar gäller
handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service till
personer med vissa funktionshinder (LSS) och bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning. I Stockholms stad är det
stadsdelsnämnderna och socialnämnden (enheten för hemlöshet)
som handlägger insatser enligt LSS och SoL till personer med
funktionsnedsättning. Stadsdelsförvaltningen är positiv till de
föreslagna riktlinjerna.

Ärendet
SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND
Strategiska staben
Fagerstagatan 15
Box 4066, 163 04 SPÅNGA
Telefon 08-508 03 499
Växel 508 03 00
stockholm.se

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättsäkerhet och
likabehandling i staden när det gäller utredning, bedömning och
tillgång till de insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida.
Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet
med att tolka lagstiftningen i de individuella
behovsbedömningarna som alltid ska göras.
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Stadens riktlinjer utgör komplement till gällande lagstiftning,
föreskrifter och allmänna råd m.fl. De anknyter även till andra
övergripande dokument såsom överenskommelser med
landstinget och stadens program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2011-2015 (Stockholm – en stad för alla).
Vid prejudicerande domar t.ex. från Högsta
förvaltningsdomstolen kompletteras riktlinjerna vid behov med
information och eventuella rekommendationer.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen äldre och funktionshinder i
samarbete med strategiska staben. Stadsdelsnämndens råd för
funktionshinderfrågor har tagit del av remissen. Rådet har inget
att anföra.

Förvaltningens synpunkter
Nedan redogörs för stadsdelsförvaltningens synpunkter för
respektive avsnitt i de föreslagna riktlinjerna.
3. Allmänna utgångspunkter
Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot de föreslagna
riktlinjerna.
4. Verksamhetens mål
Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot de föreslagna
riktlinjerna.
5. God kvalitet i verksamheten
Under avsnitt 5.3 Skälig levnadsnivå respektive goda
levnadsvillkor sjätte stycket finns en skrivning om att LSS inte
kan avgiftsbeläggas.
Förvaltningen föreslår att skrivningen förtydligas med att LSSinsatsen inte kan avgiftsbeläggas men att brukaren kan komma att
behöva betala en avgift för kost samt för hyreskostnader.
Under avsnitt 5.6.1 första stycket finns en skrivning avseende att
både män och kvinnor med funktionsnedsättning kan utsättas för
våld i nära relationer.
Förvaltningen föreslår att skrivningen kompletteras med att även
barn kan utsättas för våld i nära relationer.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Under avsnitt 5.6.1 finns en redogörelse för hur socialtjänsten ska
agera om man får kännedom om ett barn som upplevt våld i nära
relation.
Förvaltningen saknar en liknande beskrivning för hur
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socialtjänsten ska agera om det är ett vuxet barn (som bor
hemma) som upplevt våld i nära relation.
6. Ansökan, utredning och behovsbedömning
Under avsnitt 6.1 andra stycket står det: En begäran av en person
mellan 15 och 18 år om att t.ex. få flytta till bostad med särskild
service för barn och ungdomar kan därför inte beviljas mot
vårdnadshavarens vilja.
Förvaltningen föreslår att skrivningen ändras till ”från 15 år till
och med 17 år”. Om en person har hunnit fylla 18 år är personen
myndig och får fatta egna beslut.
Under avsnitt 6.7.2 tredje stycket står det: Valfriheten för
boendestöd kan även tillämpas för personer med
funktionsnedsättning.
Skrivningen är inte tydlig om när valfriheten för boendestöd för
personer med funktionsnedsättning kan tillämpas. Förvaltningen
föreslår därför att innebörden av ”kan” förtydligas.
7. Dokumentation
Under avsnitt 7.2 uppföljning beskrivs förslag på nya riktlinjer
för uppföljning. De nya riktlinjerna innebär att beslut om
korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS och familjehem eller bostad med
särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS ska
följas upp minst två gånger per år för att säkerställa kvaliteten i
insatsen och att behovet av insatsen inte förändrats.
Handläggaren bör vidare besöka barnet eller på annat sätt ha
kontakt med barnet minst fyra gånger per år för att försäkra sig
om att barnets behov av stöd under trygga förhållanden
tillgodoses. Idag följs beslut om placering upp en gång per år.
Förslag på antal uppföljningar och antal kontakter följer det
regelverk som gäller stadens individ- och familjeomsorg för
placeringar på exempelvis familjehem.
Förvaltningen instämmer med att det är viktigt att kommunen
försäkrar sig om att ett barn är placerad under trygga
förhållanden. Förvaltningen ser dock vissa svårigheter med
förslaget.
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En svårighet är den faktiska kommunikationen mellan barnet och
handläggaren. En del av de barn som har en placering på
exempelvis ett korttidsboende behöver hjälp med att
kommunicera. Det går att få hjälp med detta men det behövs
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planering och tid för att nå resultat och ibland kommer det inte att
gå alls.
Idag följs varje beslut om placering upp minst en gång per år. I
jämfört med individ- och familjeomsorgen som har ca 20 ärenden
per handläggare har handläggare inom funktionsnedsättning ca
65 ärenden. Förvaltningen kommer behöva utökade resurser för
att kunna möta upp de ökade kraven.
Förvaltningen ser dock positivt på förslaget om högre krav på
uppföljning. Det är i linje med ett ökat barnperspektiv i
handläggning och dokumentation samt i enlighet med
barnkonventionen.
8. Utgångspunkter för rätt till insatser
Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot de föreslagna
riktlinjerna.
9. Personkretsbedömning i LSS
Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot de föreslagna
riktlinjerna.
10. Insatser
Under avsnitt 10.4.29 står följande: Kommunen ska enligt
23 § LSS anmäla verksamhet i egen regi.
Förvaltningen föreslår att begreppet ”egen regi” tydliggörs.
Förvaltningen ser annars en risk för begreppsförvirring, där ”egen
regi” både kan tolkas som av kommun driven verksamhet eller
verksamhet som drivs av enskild aktör.
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11. Bosättningskommunens och vistelsekommunens ansvar
Under avsnitt 11.2.3 under rubriken särskilda skäl andra stycket
finns en skrivning om ett förbehåll om att verkställigheten kan
komma att ändras om och när stadsdelsnämnden kan erbjuda ett
boende som kan tillgodose goda levnadsvillkor i den egna
kommunen.
Förvaltningen är positiv till det föreslagna förbehållet men
föreslår att avsikten med ”i den egna kommunen” klargörs.
Stockholms stad har brukare som har plats på boenden som inte
är upphandlade men som finns inom Stockholms stads
kommungränser. Förvaltningen tror därför att det är viktigt att
konkretisera skrivningen med att ”i den egna kommunen” inte
avser kommungränsen utan att det istället syftar till boenden som
ryms inom den upphandlade verksamheten.
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12. Övriga frågor
Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot de föreslagna
riktlinjerna.

Bilagor
1
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