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§3
Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för SoL
och LSS till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning.
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet

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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2013.
Dnr 630-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för
FP+M+C att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V
fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Awad
Hersi (MP) Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) Rune Olofsson
(S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
forts.
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forts § 3
”Förslag till beslut
Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra
Motivet bakom LSS är att utjämna skillnader i livsmöjligheter. Det är
en individuell rättighetslagstiftning, där varje fall ska prövas
individuellt, vilket också framgår av en dom från Högsta domstolen.
Domen innebär tydligt att vi kan neka att ge ledsagning vid
semesterresa. Som kommun är vi dock alltid fria att tolka
lagstiftningen till individens fördel. Det finns därför inga juridiska
hinder för att behålla våra nuvarande riktlinjer vad det gäller
ledsagning vid semesterresa. Kommunstyrelsen bör därför återkomma
med riktlinjer där rätten till semesterresa med ledsagare kvarstår i
oförändrad form.
En inskränkning i enlighet med förslaget, skulle innebära en avsevärt
försämrad livskvalitet för en grupp stockholmare. Vi anser att det
skulle strida mot såväl lagstiftarens ambitioner om att utjämna
levnadsvillkor som stadens ambitioner om att ha en socialtjänst i
världsklass.”
__________________

