
Finns begränsade lokala riktlinjer (som t.ex. innehåller lägsta ålder på barnet för
avlösarservice, korttidsvistelse. Inte rätt till ledsagning/kontaktperson om man
bor i bostad, enl. LSS )?

* Visst finns det begränsningar i vissa kommuner medan det inte är så i andra
kommuner.

* En kommun säger att man inte har av nämnden antagna riktlinjer utan
följer lagstiftning , kunskap, erfarenhet och praxis, använder mycket analyser och
domstolsreferat i ställningstagandet.

* Rätten till ledsagning och eller kontaktperson om man bor i gruppbostad varierar. 
Många anser att personalen skall sköta detta medan någon enstaka kommun sagt ja 
till kontaktperson om man bor i gruppbostad, dock bara ett fåtal timmar.

*  I en annan kommun har man utökat grundbemanning för att täcka ledsagning för
alla som bor i gruppbostaden.



Finns det LSS-verksamheter som fungerar bra ? På vilket sätt är de bra ?

* En kommun fick snabbt fram en gruppbostad i ett akut ärende men annars är det lång 
handläggningstid. Svårt med individanpassade lösningar inom samma kommun.

* Finns kommuner där barn och ungdomar inte får ledsagning pga personalbrist.

* Men det finns också goda exempel på boenden och daglig verksamhet. 

* Omsorgsförvaltningen har skyldighet samverka enl. LSS därför har man någon eller några
kommuner samverkat med politikerna. 

* I en kommun är man noga med att informera bl.a. FUB om det planeringsdokument 
som man arbetar med.

* Bra personal uppväger ibland andra negativa saker.



Hur vanligt är det med individuell plan, enl. LSS ?

* Också här varierar det i kommunerna. En kommun säger att samtliga brukare
har en individuell plan med annan kommun säger inte särskilt många.

* Från en annan kommun sägs att det saknas kunskap och stor omsättning av
personal gör att uppföljningar osv glöms bort.

* I en kommun uppskattar man att det kanske r 10% av de som bor i 
Gruppbostad som har en individuell plan.

* Vanligt och möjligt för alla att begära men att förverkliga målsättningar
Kräver tålamod.



Är det vanligt att ansökan om LSS-insatser avslås med hänvisning till
”det är bara att överklaga ?

* Ja ! Snarast en regel….i alla fall när det gäller mer krävande insatser.

* Ja, kommer mer och mer.

* Drygt 10% av 2016 års ansökningar blev avslagsbeslut. Av dem överklagade
ca 30%.

* En ansökan om insatser enligt LSS kan endast avslås om:
Om brukaren inte bedöms ingå i personkrets enligt LSS.
Om brukaren inte bedöms vara i behov av/ha rätt till den sökta insatsen.
Om brukarens behov redan bedöms vara tillgodosedda på annat sätt…
Med utgångspunkt från detta är det inte möjligt avslå en ansökan med
hänvisning till att ”det bara är at överklaga.”



Har det blivit vanligare med tidsbegränsade beslut ?

Här varierar svaren.

* Beslut om bostad med särskild service är inte tidsbegränsade, övriga gynnande 
beslut tidsbegränsas löd ett  av svaren.

* Eftersom bostadsanpassning inte är tidsbegränsad väljer vissa att bo kvar livet               
ut eftersom man inte vågar söka nytt med risk för att få avslag. 

* Tidsbegränsade beslut förekommer, beroende på vad beslutet gäller, men är 
förhoppningsvis inte så vanliga inom  LSS. 



Förekommer de att personer/familjer som omfattas av LSS får 
informationen att det inte är någon idé att ansöka eftersom det ändå inte 

finns några LSS-bostäder, 
Inte går att få kontaktperson/ledsagare när man bor i gruppbostad etc.

* På vissa platser kan det förekomma att man inte tar upp ansökan om ledsagning 
med hänvisning till att man bor i gruppbostad.

* Ett omvänt förhållande när det gäller bostäder förekommer dvs där kommunen 
ringer runt och erbjuder bostäder vilka annars riskerar stå tomma.

* Alla har rätt att få sin sak prövad och därför avråder man inte någon att söka utan 
informerar om rätten att få sin sak prövad.



Övrigt som kan vara av intresse att lyfta fram ?

• Kommunernas skyldighet till samverkan enligt LSS

• Muntliga besked som inte går att överklaga

• Gemensamma utrymmen i gruppbostäder. I en rapport från 
socialstyrelsen, april 2006, redovisas resultatet av regeringens uppdrag till 
Socialstyrelsen att bland annat följa upp hur vanligt det är att en person 
som bor i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS betalar hyra  
respektive avgift för sitt boende

* Daglig verksamhet ”hopbuntad” till ny institution av besparingsskäl. Upplevs 
det så?


