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Dnr 2008/437-733

Tillsyn enligt 26 § Lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) dnr 701-12870-08 - Yttrande
Bilagor:
1. Remiss från Länsstyrelsen i Norrbottens län angående klagomål som avser
socialtjänsten i Luleå kommun
2. Skrivelse från LK rörande klagomål gentemot verksamheten i fråga om att
inte få bo i anhörigs lägenhet i gruppbostad i samband med besök hos
denne

Ärendebeskrivning
Tillsyn enligt 26 § Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
rörande klagomål från L.K., mot att verksamhetsområde funktionshindrade
inte tillåter henne att bo med sin son P.K. i dennes gruppbostad under hennes
semestrar i Sverige. L.K. bor sedan ett par år tillbaka i Spanien. I klagomålet
ställer hon detta nekande till tillfälligt boende hos sonen som en motsättning i
jämförelse med att en flickvän tillåtits vistas hos sonen i dennes bostad.

Förvaltningens yttrande
P.K. åtnjuter gruppbostad enligt 9 § p. 9 lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. I gruppbostaden bor förutom P.K. ytterligare tre
funktionshindrade personer med omfattande omvårdnadsbehov. I boendet
arbetar ca 8 st personer anställda på schemalagd arbetstid dag, kväll, natt och
helgarbete. P.K. ansökte hos Socialförvaltningen 2007-08-19 att hans mor L.K.
skulle få bo hos honom vid hennes besök i Sverige, som till antalet skulle röra
sig om ca 2 gånger per år, och som varade högst 2 veckor per gång.
Socialförvaltningen avslog P.K:s ansökan med motiveringen att ett boende
med särskild service eller gruppbostad enligt rubricerade lagstiftning omfattar
personer med omfattande omvårdnadsbehov och att det inte är lämpligt att
anhöriga bor hos sina söner och döttrar som beviljats gruppbostad då det
skulle störa verksamheten. P.K. överklagade hos Länsrätten
Socialförvaltningens beslut om att inte bevilja modern rätt att bo i hans
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lägenhet vid hennes besök i Sverige. Länsrätten återförvisade ärendet till
Socialförvaltningen 2008-02-12 för handläggning. Socialförvaltningen vidhöll
tidigare fattat beslut i ärendet.
Socialförvaltningens beslut kan inte överklagas av modern då det endast är
den som beviljats insatsen gruppbostad som har rätt till det. Verksamhetschef
för funktionshinderområdet har i samtal den 3 juni 2008 med modern,
informerat om Socialförvaltningens ställningstagande beträffande det
olämpliga att anhöriga, om än tillfälligtvis, bor i gruppbostäder. Samma
information har delgetts P.K:s godeman. Verksamhetschefen har även
informerat modern om möjligheten att hyra ett anhörig rum som
tillhandahålls inom ramen för socialförvaltningen, under hennes vistelse i
Luleå.
Beträffande påståendet om att flickvännen tillåtits bo i gruppboendet med
P.K., så har verksamhetschefen inte känt till detta förhållande. Påståendet om
att ett nära släktskap med den nämnda flickan skulle föreligga är oriktigt.
Personen i fråga är en avlägsen släkting som verksamhetschefen vare sig haft
kännedom om eller träffat någon gång.
Socialförvaltningens bedömning är att rubricerade klagomål inte har samband
med något otillbörligt förhållningssätt avseende bemötandet av vare sig
föräldern eller sonen i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

avge föreliggande yttrande som svar på Länsstyrelsens tillsyn enligt
26 § Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) i ärendet
med dnr 701-12870-08.
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Socialnämnden beslutar
-

avge föreliggande yttrande som svar på Länsstyrelsens tillsyn enligt
26 § Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) i
ärendet med dnr 701-12870-08.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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