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Avtal med annan kommun om köp av uppgifter som 
innefattar myndighetsutövning jämlikt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 27 
oktober 2015 rörande avtal med annan kommun om köp av myndighetsutövning 
jämlikt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I skrivelsen 
anges att de beräknas åtgå mellan tio och tjugo timmar per vecka i kommunen för 
utredning, bedömning av behov samt verkställighet inom LSS-området. Det skulle 
dels underlätta för kommunen, dels innebära säkerställd kvalitet om kommunen 
ingick avtal med annan kommun om myndighetutövningjämlikt LSS. Rättsläget 
vad gäller möjligheten för annan kommun tillhandahålla tjänster inklusive 
myndighetsutövning till annan kommun. är dock osäkert Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) samt ledande jurister inom området anser lagstiftningen ger denna 
möjlighet. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk bedömer att det ur ett kvalitetsperspektiv 
vore lämpligt att genom avtal med annan kommun överlämna utredning och 
bedömning av behov jämlikt LSS samt utarbetande av förslag till yttranden i 
samband med överklaganden. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet förslår 
kommunstyrelsen besluta uppdra åt socialchefEwa-Marie Ernlund Svensk utreda 
kostander i samband med att avtal ingås med annan kommun om överlämnande av 
utredning och bedömning av behov jämlikt LSS samt utarbetande av förslag till 
yttranden i samband med överklaganden. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta 
att tillstyrka att kommunen ingår avtal enligt vad som ovan anges. 

Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta 
att tillstyrka att avtal ingås med annan kommun enligt vad som anges ovan. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt 
socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk utreda kostander i samband med att avtal 
ingås med annan kommun om överlämnande av utredning och bedömning av behov 

Utdragsbestyrkande 
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jämnlikt LSS samt utarbetande av förslag till yttranden i samband med 
överklaganden. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att kommunen 
ingår avtal enligt vad som ovan anges. 

Justerandes sign. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att tillstyrka att avtal ingås med annan 
kommun enligt vad som anges ovan 

Utdragsbestyrkande 
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Angående avtal med annan kommun om köp av uppgifter som innefattar myndighetsutövn.ing 
jm!LSS. 

Bakgrund 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera personer 
med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i 
den dagliga livsföringen. Lagen gäller bara vissa personer med funktionsnedsättning. Den s.k. 
personkretsen, det vill säga vilka grupper som omfattas av lagen, finns angivet i LSS 1 §. 
Målet för insatserna enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De 
grundläggande principerna som LSS bygger på finns omnämnd i lagens förarbeten och de 
liknar mycket de principer som finns i konventionen om mänskliga rättigheter. De bärande 
principerna är självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och 
helhetssyn. SOU 1991 :46 "Handikapp, välfärd, rättvisa" samt Prop. 1992/93, sid. 171 samt Handbok fur rättstillämpning vid 
handläggning och utf()rande av LSS·insatser 

I LSS finns inte några särskilda bestämmelser för hur ett ärende ska handläggas. Stöd för detta 
måste därför sökas i förvaltningslagen som bl.a. reglerar allmänna krav på handläggning. 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2014:5 (S) om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, L VU, L VM och LSS reglerar nämndens 
skyldigheter. Socialstyrelsen har gett ut en handbok "Handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten" vilken ska ses som ett komplement till nämnda föreskrift. 

I "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten" beskrivs vilka möjligheter 
kommunen har att överlåta uppgifter på andra utförande (sid. 72 och följande). De allmänna 
utgångspunkterna finns att hämta i 12 kap. 4 § andra stycket RF där det framkommer att en 
förvaltningsuppgift kan överlämnas till juridiska personer eller till enskild individ. Men om 
uppgiften innefattar myndighetsutövn.ing ska det ske med stöd av lag. 

I SoL 2 Kap 5 §föreskrivs "Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun 
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får 
dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en 
enskild individ". Lag (2014:579)." Lagändringen trädde i kraft I januari 2015 



Undertecknad har haft kontakt med jurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) Mia 
Hemmestad för tydliggörande kring innebörden av den lagändring som gjordes l januari 2015 
i 2 kap. 5 § SoL. 
Det jmidiska läget uppfattas inte vara helt klart. SKL hänvisar till kommentarer i "Nya 
sociallagarna med kommentarer 1 januari 2015" (Norstedts juridik Lundgren, Sunesson, 
Thunsved) där följande kommentar finns angående nämnda lagrum: 
"Av 5 §framgår vidare att en kommun får tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Även 
uppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlämnas. Det iimebär att kommunen kan 
gå utöver den kommunala behörigheten enligt KL. Bestämmelserna har tillkommit för att öka 
möjligheterna för en kommun att överlämna vissa arbetsuppgifter till en annan kommun, om 
det sett ur ett kvalitetsperspektiv bedöms vara lämpligt. Av prop. 1992/93:43 oni ökad 
konkurrens i kommunal verksamhet framgår dock att kommunens övergripande ansvar för 
socialtjänsten eller dess yttersta ansvar inte kan överlåtas på annan. Detsamma gäller t.ex. 
beslut om tvångsåtgärder enligt L VU eller L VM liksom uppgifter enligt FB i samband med 
fastställande av faderskap". 
Såväl SKL:s jurist som författarna i nämnda litteratur hänvisar också till JO 2011/12 sid. 431 
"När en socialnämnd överlämnar viss handläggning till socialnämnd i annan kommun ska det 
i den enskildes akt dokumenteras vilka uppgifter som har överlämnats''. 

Nuläge 
Utredning och bedömning av behov jml. LSS sker dels av socialsekreterare inom individ -
och familjeomsorgen dels av biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 
Arbetet med att bedöma rätten till insatser enligt LSS handlar i korthet om att söka svar på 
följande frågor: 
0 Tillhör den enskilde någon av de tre grupper som omfattas av lagens personkrets? 
0 Behöver den enskilde den begärda insatsen för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor? 
0 Tillgodoses behovet av insatsen på annat sätt? Prop. 1992/93:159 s. 112 Prop. 1992193:159 s. 112 

Båda yrkesgrupperna som inom Ljusnarsbergs kommun utreder LSS har andra huvudsakliga 
arbetsområden. 

Inom individ och familjeomsorgen varierar tidsåtgången för utredningjml LSS samt 
verkställighet kraftigt under olika perioder. Enhetens beräkning av tidsåtgången är att det 
under fyra veckor vid tre perioder per år åtgår 20 timmar/vecka till utredning, bedömning av 
behov samt verkställighet. Under resterande del av året åtgår ca 10-12 timmar/vecka. Räknat 
på årsbasis blir det 590 timmar/år vilket motsvarar (årsarbetstid 1880 timmar) 31.3 %. 
Enheten uppskattar att av nämnda tid åtgår 50 o/o till verkställighet. Det innebär ca 15 % till 
utredningsarbete inom LSS. Utredningsarbete jml LSS inom äldreomsorgen uppgår till 2 
timmar/vecka. Beräknad på motsvarande sätt utgör det 5 % av årsarbetstid. Verkställighet av 
LSS beslut för vuxna åligger funktionsstöd. 
Sammantaget bedöms det åtgå 20 % av helårsarbetstid för utredning och bedömning av behov 
jml LSS. 

Sanunanfattning 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera personer 
med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd. Att bedöma rätten till insatser 
enligt LSS kräver särskild kompetens och upprätthållande av densamma. 
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Rättsläget beträffande möjligheten teckna avtal med annan kommun för genomförande av 
utredning är inte helt klart, men SKL och lagkommentarer från några av landets mest 
framstående jurister anger att det är möjligt. 
Undertecknad bedömer att det ut ett kvalitetsperspektiv torde vara lämpligt att genom avtal 
med annan konunun överlämna utredning och bedömning av behov jml LSS samt utarbetande 
av förslag till ev. yttrande i samband med överklaganden. Beslutande organ blir fortsatt 
Bildnings - och social utskottet i Ljusnarsbergs kommun. 

Kopparberg den 27 oktober 2015 
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