Cirkulärnr:

1999:122

Diarienr:

1999/2354

Handläggare:

Jonas Reinholdsson

Sektion/Enhet:

Kommunalrättssektionen

Datum:

1999-10-12

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Gymnasieskola
Omsorgs- och handikappfrågor
Individ- och familjeomsorg

Rubrik:

Regeringsrättsdom om bosättningsbegreppet i LSS m.m.

Bilagor:

1 RR:ns dom i mål 368-1999
2 Bibehållet kostnadsansvar mellan kommuner enligt
LSS, 1999-09-28, dnr 1999/2188

1999:122

Kommunalrättssektionen
Jonas Reinholdsson

1999-10-12

Kommunstyrelsen
Gymnasieskola
Omsorgs- och handikappfrågor
Individ- och familjeomsorg

Regeringsrättsdom om bosättningsbegreppet i LSS
m.m.
Regeringsrätten har i dom den 23 september 1999 mål nr 368-1999 (bilaga 1)
prövat frågan hur bosättningsbegreppet i 16 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) skall tolkas.
Mot bakgrund av den uppmärksamhet som domen rönt bl.a. i massmedia
finns skäl för Svenska Kommunförbundet att klargöra vad domen egentligen
innebär.
Domen får anses klargöra att vid tillämpning av LSS kan en person under
vissa förutsättningar undantagsvis anses vara bosatt i en annan kommun än
den där han är folkbokförd.
Förbundet finner skäl att uppmärksamma kommunerna på att domen gäller
övergången från boende i s.k. elevhem till vuxenboende. Några säkra
slutsatser kan därför inte dras när det gäller andra situationer.

Placeringskommunens ansvar
I normalfallet gäller följande för personer som varit placerade i s.k. elevhem i
en annan kommun.
Den enskilde är folkbokförd och anses bosatt i placeringskommunen under
skoltiden. Placeringskommunen har det fulla ansvaret att inför avslutningen
av skolgången planera samt därefter erbjuda och finansiellt svara för
behövliga insatser enligt LSS i den egna kommunen.
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Förhandsbesked
Funktionshindrade har, som andra, rätt att flytta till en annan kommun och
få sina behov tillgodosedda där. Om den enskilde själv valt att flytta upphör
ansvaret för utflyttningskommunen. Inför en flyttning finns möjlighet att ansöka om s.k. förhandsbesked enligt 16 § LSS. En ansökan om förhandsbesked
skall prövas som om den enskilde redan är bosatt i inflyttningskommunen.
Förhandsbeskedet skall ange vilka insatser som den enskilde har rätt till i
inflyttningskommunen. Skyldigheten att tillhandahålla insatserna inträder
emellertid inte förrän den enskilde faktiskt flyttat dit.

Tidigare överenskommelser
Domen påverkar inte de överenskommelser som gjordes vid kommunaliseringen av de särskilda omsorgerna och de avtal om kostnadsansvar som
ingåtts.
Vi bifogar det brev som ordföranden i Svenska Kommunförbundet tidigare
sänt till samtliga kommunstyrelser i den frågan (bilaga 2).

Kostnadsutjämning mellan kommuner
Mediadebatten kring domen har fäst uppmärksamheten på att LSS verksamhet i främst enskild regi är koncentrerad till vissa kommuner, vilket medför
en ojämn fördelning av kostnaderna för LSS-insatser mellan kommunerna.
Svenska Kommunförbundet har under flera år fört diskussioner med
ansvariga departement om behovet att lösa problemet med den ojämna fördelningen. Trots ett omfattande arbete från förbundet och departementen har
problemet ännu inte kunnat lösas. För närvarande arbetar en arbetsgrupp
med alternativa lösningar. Förbundets förhoppning är att en för kommunerna acceptabel lösning skall föreligga inom de närmaste månaderna.
Frågor i anledning av detta cirkulär besvaras av förbundsjuristerna Jonas
Reinholdsson, tfn 08-772 44 29 och Lena Sandström, tfn 08-772 44 34,
kommunalrättssektionen samt sekreterare Margareta Erman, tfn 08-772 43 23,
sektionen för socialtjänst.
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