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Länsstyrelsen i Norrbottens län, Verksamhetsområde Socialtjänst och
Funktionshindrade

Dnr 2007/188-755

Länsstyrelsen tillsyn av Socialnämndens kommunala
riktlinjer enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Bilagor: Länsstyrelsen beslut: Tillsyn av kommunala riktlinjer enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade ( LSS) .

Bakgrund
Länsstyrelserna i landet har i regleringsbrevet för 2006 fått i uppdrag att följa upp
kommunernas riktlinjer för insatser enligt LSS. Länsstyrelserna ska också se till
att dessa inte begränsar enskildas rättigheter.
I detta uppdrag har Länsstyrelsen även haft specifik tillsyn på Luleå
socialnämnds riktlinjer enligt LSS.

Länsstyrelsens beslut
”Länsstyrelsen riktar kritik mot att socialnämnden i Luleå kommun för att
antagna riktlinjer innehåller begränsningar som inte har stöd i lag och att det
inte framkommer att den enskildes individuella behov skall vara styrande vid
bedömningen av rätten till insatser.
Riktlinjerna för personlig assistans innehåller en begränsning av rätten till
insatser med hänvisning till att de grundläggande behoven måste vara minst
13 timmar per vecka eller mer för att beviljas personlig assistans, vilket saknar
stöd i lagstiftningen.
Länsstyrelsen förutsätter att socialnämnden ändrar sina riktlinjer så att de inte
begränsar enskildas rättigheter av insatser enligt LSS.”
Förvaltningens yttrande
Sammanfattningsvis är Länsstyrelsens kritik befogad och nuvarande riktlinjer
bör ses över. Myndighetsutövningen vid ansökningar enligt LSS sker dock i
praktiken alltid utefter den enskildes individuella behov, även fast detta inte är
tydligt uttryckt i nuvarande gällande riktlinjer för LSS.
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Vidare stödjer förvaltningen att det är felaktigt att socialnämnden reglerar och
begränsar omfattningen av personlig assistans på det sätt som är gjort i
nuvarande riktlinjer.
Socialförvaltningen har under våren -07 arbetat med delar av riktlinjerna,
specifikt bostad med särskild service samt biträde av kontaktperson enligt LSS,
detta för att få dem kvalitetssäkrade utifrån krav på rättsäkerhet.
Ovanstående arbete har inte presenterats närmare för socialnämnden, då
Länsstyrelsens tillsyn blev aktuell och behovet av en samlad genomlysning av
alla riktlinjer enligt LSS föreligger.
Förslag till beslut
- Att socialnämnden ger förvaltningen uppdraget att omarbeta nuvarande
riktlinjer enligt LSS i enlighet med gällande lagstiftning och Länsstyrelsens
beslut.
- Att godkänna redovisningen och överlämna den som Socialnämndens svar
till Länsstyrelsen.
_____
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
- i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
- Ge förvaltningen uppdraget att omarbeta nuvarande riktlinjer enligt LSS i
enlighet med gällande lagstiftning och Länsstyrelsens beslut.
- Godkänna redovisningen och överlämna den som Socialnämndens svar till
Länsstyrelsen.
_____
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