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Förslag till beslut
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige

Bakgrund
Henrik Paulsen (S) har i en motion inlämnad till kommunfullmäktige den
25 maj 2016 yrkat att Värmdö kommun inför en ombudsman som kan bistå
med juriststöd i överklagandeprocesser rörande LSS. Motionen föreslås
avslås, vilket är i enlighet med beslut i vård- och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning
Den kommunala kompetensen anger kommuners behörighet att befatta sig
med olika slags angelägenheter. Den kommunala kompetensen fastställs i
kommunallagen (1991:900), olika speciallagar samt de speciella undantagen
för anknytningskompetens och tillfälligt överskott som är fastställda i
praxis. Att som kommun tillhandahålla juriststöd vid överklagandeprocesser
utgör inte en verksamhet som faller inom de allmänna kompetensreglerna i
kommunallagen och omfattas inte av något av de speciella undantagen.
Juriststöd hanteras av marknadsaktörer och kan, i många fall, tillhandahållas
en enskild inom ramen för dennes hemförsäkring.
Beslut som kan överklagas enligt speciallagstiftningar, såsom lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) regleras
av förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om överklaganden och hur
beslut ska överklagas.
Enligt förvaltningslagen har Värmdö kommun skyldighet att lämna
upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor
som rör kommunens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov
av hjälp och kommunens verksamhet. Vid beslut som kan överklagas
lämnas besvärshänvisningar med information om hur beslutet kan
överklagas.
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Bedömning
Motionären anför att kommunen ska kunna bistå med finansiering av visst
externt juridiskt stöd till de brukare som överväger att överklaga. Det är
oklart vilket slags externt juridiskt stöd som avses och i vilken omfattning
stödet ska finansieras. För kommunen att lämna juriststöd vid
överklagandeprocesser bedöms inte ingå i den kommunala kompetensen och
således inte vara en fråga som bör prioriteras.
Motionären hänvisar till Värmdö kommuns kostnadsfria rådgivning för
kommunmedborgare som har enskilt avlopp. Rådgivningen omfattar hjälp
med frågor om avlopp och råd om exempelvis val av lämplig reningsteknik.
Juridiskt stöd ingår inte i rådgivningen.
Förslaget om att externt juriststöd i överklagandeprocesser rörande LSS
förefaller ligga utanför kommunens serviceskyldighet. Upplysningar och
information om hur beslut kan överklagas lämnas redan i enlighet med
förvaltningslagen. Därtill förefaller det inte vara effektivt att Värmdö
kommun finansierar externt juridiskt stöd i syfte att driva överklagandeprocesser mot kommunens egen verksamhet.
Motionen föreslås därför avslås.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn

Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Motionen har behandlats i vård- och omsorgsnämnden.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Motion (S): Inför jurisstöd för hjälp vid
överklaganden
Protokollsutdrag KF 2016-05-25 § 105
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden
2016-11-15 § 104

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
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