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Socialdemokraterna i nämnden för Individ och Familjeomsorg vill väcka ett ärende i
nämnden
Kvalitets-och säkerhetsanalys gällande nyss antagna riktlinjerna

En grupp föräldrar till barn med funktionshinder har lyft problematiken med att de nyss
antagna riktlinjerna är begränsande på ett sätt som inte är förenligt LSS Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade. De kräver nu med stöd från
intresseorganisationer och sakkunniga jurister att riktlinjerna dras tillbaka och skyndsamt
omarbetas till ett dokument som på riktigt belyser lagstiftningens intentioner, Regeringens
proposition 1992/93:159 samt FN´s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Föräldrarna får medhåll av advokat, att Kungsbackas beskrivning av rättspraxis är
missvisande. Advokaten betonar att kommuner och andra myndigheter måste vara opartiska
när det gäller enskildas rättigheter.

År 2015 gjorde Socialstyrelsen en stor kartläggning av kommunala riktlinjer för LSS-beslut.
Analysen visade att ledsagarservice var den insatsen som hade flest lokala begränsningar.
Socialstyrelsen kom också fram till att det fanns stora problem med lokala riktlinjer för
avlösarservice och korttidsvistelse. Även formulering om tidsbestämda insatser förekom i
flera kommuner vilket inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Socialdemokraterna tog för givet att de riktlinjer som antogs i mars 2022 inte hade syftet att
spara pengar genom avslag. När vi nu har blivit uppmärksammade på hur texten kan tolkas
ser vi också risken att de handläggarna får till sig är att de skall ha en restriktiv lagtolkning av
LSS. Detta i sin tur medför en risk att de som söker faktiskt inte får det stöd de behöver och
har rätt till, för att tillgodose de behov som föreligger.

Dessutom vill vi uppmärksamma på det faktum att en kommuns kostnad för LSS utjämnas
genom LSS-utjämningssystemet vilket torde undergräva alla försök till ekonomiska
besparingar genom en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning.

Med det som framkommit vill vi att:
- En riskanalys görs för att se vad dessa riktlinjer kan få för konsekvenser

gällande att individer faktiskt inte får det stöd de behöver för att
tillgodose de behov som föreligger.

- En översyn görs för att helt ta bort dessa begränsande riktlinjer och se
över alternativa lösningar. Gärna med inspiration från Falkenbergs
kommun.

- Nämnden får en dragning om LSS-utjämningssystemet och hur detta
påverkar kommunens ekonomi.
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