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§65

BON2018/124

Motion (FR) om att Bollebygds kommun ska erbjuda
kommuninvånare att kostnadsfritt nyttja oberoende jurist i fall som
rör LSS och SoL
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet
Michael Plogell (FR) föreslår i motion daterade den 25 oktober 2017 att Bollebygds kommun ska
erbjuda alla kommunmedborgare som anser sig ha ett hjälpbehov som kan omfattas av LSS och
SoL efter den första kontakten med kommunen, möjlighet att kostnadsfritt nyttja högst 2 timmar
för att diskutera sitt fall med en oberoende jurist (tex ett assistansbolag som skulle kunna arbeta
efter ramavtal med kommunen).
Det skulle vara lite som att gå till kommunens energirådgivare eller konsumentvägledare fast här
handlar det om grundläggande rättigheter för att uppnå en bra levnadsnivå.
Handläggning inom socialtjänsten
Verksamheten inom socialtjänsten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt
och integritet (1 kap. 2 § socialtjänstlagen, SoL). Målet är att främja människors ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället (1 kap. 1 § SoL).
I förvaltningslagen, FL, finns allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter ska
handlägga ärenden. Även i SoL finns bestämmelser om socialtjänstens handläggning av ärenden.
Allmänna krav på handläggningen är att det ska vara så enkelt som möjligt för enskilda att ha med
myndigheter att göra. Ärenden där en enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt
som möjligt utan att man ger avkall på säkerheten (7 § FL). Myndigheter har en service- och
vägledningsskyldigheter som innebär att de ska hjälpa enskilda att ta till vara sin rätt i
förvaltningsärenden (4 § FL).
Kraven på myndigheters handläggning är extra höga när det handlar om myndighetsutövning,
d.v.s. när myndigheten beslutar om en förmån, rättighet, skyldighet eller annat jämförbart i
förhållande till en enskild. Beslut i ärenden som innebär myndighetsutövning mot en enskild och
där den enskilde inte får allt hen ansökt om/begärt ska innehålla skälen för beslutet, det vill säga
motiveras (11 kap. 8 § SoL, 20 § FL). Motiveringen ska göra det begripligt för den enskilde varför
beslutet gått hen emot, vilka rättsregler som är tillämpliga och hur myndigheten har resonerat på
de punkter där meningarna kan gå isär.
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Lagstiftarens krav finns till för att den enskildes rättigheter ska bevakas utan att den har tillgång
till juridiskt ombud. För det fall handläggningen inte lever upp till lagstiftarens krav kan den
enskilde lämna in klagomål till myndigheten eller vända sig till någon av tillsynsmyndigheterna.
Ekonomiska förutsättningar
2017 hade IFO 1045 utredningar enligt SoL och 179 utredningar enligt LSS.
Kostnaden för juridisk vägledning varierar beroende på ärendetyp och advokatbyrå. Som en
utgångspunkt kan användas den rättshjälpstaxa som staten bestämt för ärenden där man har rätt
till rättshjälp. För 2018 är rättshjälpstaxan 1 699 kronor per timme.
Kostnaden för genomförande av motionen skulle därmed bli drygt 2 000 000 kronor/år.
Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Joachim Stanicki (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till avslag
och dels Joachim Stanickis (SD) yrkande till bifall.
Ordföranden ställer förslagen mot varandera och finner att bildnings- och omsorgsnämnden
antar förvaltningens förslag till avslag.
Reservation
Joachim Stanicki (SD) och Lisette Vermeulen (SD) reserverar sig mot bildnings- och
omsorgsnämndens beslut.
Reservationen läggs i direkt anslutning till paragrafen.
Beslutsunderlag
 motion (FR) om att Bollebygds kommun ska erbjuda kommuninvånare att kostnadsfritt
nyttja oberoende jurist i fall som rör LSS och SoL
 motion (FR) om att Bollebygds kommun ska erbjuda kommuninvånare att kostnadsfritt
nyttja oberoende jurist i fall som rör LSS och SoL
 motion (FR) om att Bollebygds kommun ska erbjuda kommuninvånare att kostnadsfritt
nyttja oberoende jurist i fall som rör LSS och SoL
Skickas till
Ksau, KS, KF
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