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7. Redogörelse LSS (SN 2020.106)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet (V) väckte den 28 april ett ärende där de efterfrågade en noggrann redogörelse 
för lagstiftningen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, de 
bedömningsförändringar som gjorts och de nya riktlinjerna. Vidare efterfrågas en tydlig 
redogörelse för hur många ärenden som fått en tydligt annorlunda bedömning än tidigare samt 
en redogörelse för hur många beslut som har överklagats samt utfall i förvaltningsrätten. 
Riktlinjerna för handläggning av LSS är antagna 2016-03-22. Ingen förändring har heller skett 
i LSS-lagstiftningen. Sedan 2016 har det kommit ett antal prejudicerande domar som 
föranleder en annan bedömning. Myndighetsavdelningen har sedan våren 2019 arbetat med 
att öka rättssäkert handläggande utifrån förarbetet till lagstiftning och prejudicerande 
dombeslut. Utifrån det har en mer precis prövning tillämpats utifrån insatsmix och behov. 
Myndighetsavdelningen avsåg att lämna en redogörelse på juni månads nämnd. 
Myndighetsavdelningen lämnar en muntlig redogörelse över förändringar i bedömningar, 
redogörelse över beslut som har överklagats samt utfall i förvaltningsrätten.
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Tjänsteskrivelse 

Redogörelse LSS

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen

Ärendet i korthet
Vänsterpartiet (V) väckte den 28 april ett ärende där de efterfrågade en noggrann 
redogörelse för lagstiftningen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, de bedömningsförändringar som gjorts och de nya riktlinjerna. Vidare 
efterfrågas en tydlig redogörelse för hur många ärenden som fått en tydligt 
annorlunda bedömning än tidigare samt en redogörelse för hur många beslut som har 
överklagats samt utfall i förvaltningsrätten.  Riktlinjerna för handläggning av LSS är 
antagna 2016-03-22. Ingen förändring har heller skett i LSS-lagstiftningen. Sedan 
2016 har det kommit ett antal prejudicerande domar som föranleder en annan 
bedömning. Myndighetsavdelningen har sedan våren 2019 arbetat med att öka 
rättssäkert handläggande utifrån förarbetet till lagstiftning och prejudicerande 
dombeslut. Utifrån det har en mer precis prövning tillämpats utifrån insatsmix och 
behov. Myndighetsavdelningen avsåg att lämna en redogörelse på juni månads 
nämnd. Myndighetsavdelningen lämnar en muntlig redogörelse över förändringar i 
bedömningar, redogörelse över beslut som har överklagats samt utfall i 
förvaltningsrätten. 

David Gyllenstråle Ann-Sophie Holgersson
Socialchef Avdelningschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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