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TILLÄMPNING AV LSS – NU ÄVEN MED REGERINGENS FÖRSLAG OM ATT ALLA 

HJÄLPMOMENT VID ANDNING OCH SONDMATNING SKA GE RÄTT TILL 

ASSISTANS  

-  V A D  I N N E B Ä R  F Ö R S L A G E T  F Ö R  K O M M U N E R N A ?    

P R O G R A M P U N K T E R  

– Synpunkter från IVO och Socialstyrelsen om tillämpningen i kommunerna av nu gällande LSS. 

– Lagändringen 1 november 2019 om att andningshjälp ska ses som ett grundläggande behov och berättiga till personlig 
assistans. 

– Regeringens förslag (Promemoria S2019/04168/FST) om att alla hjälpmoment vid andning och sondmatning ska ge rätt 
till assistans.  

– Vad innebär lagändringen och regeringens förslag i praktiken för kommunerna och hur ska de nya reglerna tillämpas? 

– Vad händer med översynen (SOU 2018:88) av de andra insatserna enligt LSS? 

– Författningskraven vid handläggningen av ärenden och genomförandet av insatser. 

– Förvaltningslagens krav – vad innebär de för ärendehandläggningen enligt LSS? 

– Centrala beslut från JO om t.ex. rimliga handläggningstider vid ansökningar om personlig assistans. 

– Praktiska frågor om t.ex. aktualiseringen av ärenden och inledande av utredning. 

– Vem får begära insatser enligt LSS och vilka får företräda den enskilde? 

– Vad gäller för ombud, gode män, förvaltare, framtidsfullmaktshavare och anhöriga? 

– Hur hanteras situationer när den enskilde har en annan uppfattning än t.ex. sin gode man eller förvaltare? 

– Vad innebär barnperspektivet i praktiken för handläggning, beslut om insatser samt för genomförandet och 
uppföljningen? 

– Vilken kommun är ansvarig för att tillgodose den enskildes behov av stöd och service? 

– Hur avgörs om den enskildes behov ska tillgodoses enligt LSS eller annan lag såsom socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen eller skollagen? 

– Personkretsbedömningar – vad gäller för personkretstillhörighet enligt domstolspraxis? 

– Centrala domar, ny och aktuell praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om vad som berättigar till 
insatserna enligt 9 § 2 – 10 LSS. 

– Personkretsintyg och andra intyg samt ADL-utlåtanden – vilka krav kan ställas i ärenden enligt LSS? 

– Kraven på dokumentation enligt 21 a § LSS och Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:5). 

– Vad ska finnas med i utredningen och hur bör besluten formuleras för olika LSS-insatser? 

– När går det att tidsbegränsa beslut och när ska besluten gälla tills vidare? 

– Särskilt om beställningen till utförarna – vad ska finnas med och hur ska uppdraget formuleras? 

– Hanteringen av specifika ansökningar av t.ex. visst boende eller begäran om att få avlastning eller korttidsvistelse vid 
vissa tidpunkter. 

– Vad ska LSS-handläggaren besluta om och vad kan bestämmas av utförarna tillsammans med den enskilde? 

– Hur hanteras situationer när den enskilde inte är nöjd med erbjuden verkställighet, exempelvis erbjuden plats på visst 
boende? 
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– Vad gäller om kommunen vill ändra verkställigheten av en beviljad insats, t.ex. flytta den enskilde från ett gruppboende 
till annat gruppboende? 

– Vilka möjligheter har kommunen att ompröva gynnande beslut om insatser enligt lagen? 

– Vad gäller egentligen för omprövning enligt förvaltningslagen och domstolspraxis? 

– Särskilt om vad som gäller vid utförandet av insatserna enligt LSS. 

– Kraven på utförardokumentation – vad ska journalföras och vad gäller för genomförandeplaner? 

– Lagens krav på bl.a. bemanningen av service- och gruppbostäder? 

– Rättspraxis och tillsynsbeslut i bemanningsfrågor vid LSS-boenden. 

– Frågor från deltagarna, diskussion och svar. 
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Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB. 

Jonas Reinholdsson är jur.kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor och med bred 

erfarenhet som jurist av kommunal förvaltning samt bl.a. från arbete inom individ- och familjeomsorgen (IFO) som 

socialsekreterare.  

Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol samt som jurist vid Stockholms läns landsting 

(nu Region Stockholm). Jonas har även arbetat som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och SKL (nu SKR). Som 

förbundsjurist arbetade Jonas främst med frågor som gäller socialtjänsten. LVU och LVM samt kommunernas verksamhet 

enligt LSS.  

Jonas har medverkat i en av justitiedepartementets referensgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan 

för mänskliga rättigheter. Han har också skrivit flera publikationer inom det förvaltningsrättsliga området och är en av 

författarna till boken Kommunallagen – Kommentarer och praxis.  

Jonas Reinholdsson är specialiserad på socialtjänstlagstiftningen, LSS samt personlig assistans, hälso- och sjukvårdsrätt samt 

skollagstiftning och elevhälsa. Jonas har även med sina erfarenheter specialkunskaper i frågor som gäller ansvarsfördelning 

mellan olika huvudmän och verksamheter inom vård, skola och omsorg.  

Som chefsjurist hos Kommunlex har Jonas Reinholdsson under 18 år genomfört juridisk rådgivning samt handlednings- och 

utbildningsuppdrag för mycket stort antal kommuner. Jonas har även omfattande erfarenhet av att företräda kommuner som 

biträde och ombud i domstolsprocesser. 

 


