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Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för personer med
funktionsnedsättning – SN20/111
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till nya riktlinjer för handläggning av insatser enligt SoL och LSS
inom enheten för personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna har utarbetats från grunden i enlighet
med gällande lagstiftning och rättspraxis. Förslaget till nya riktlinjer föreslås ersätta nuvarande riktlinjer
från år 2010.
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Socialförvaltningen – Enheten för personer med funktionsnedsättning
Barn aktuella inom enheten för personer med funktionsnedsättning samt barn med föräldrar, syskon
eller liknande som är aktuella inom enheten för personer med funktionsnedsättning.
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Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?
Förslaget till nya riktlinjer är mer omfattande och detaljerade än de nuvarande riktlinjerna, för att kunna utgöra en tydligare vägledning
genom hela handläggningsprocessen. Socialförvaltningen bedömer härav att riktlinjerna ökar möjligheterna till att göra likvärdiga
bedömningar för barn i liknande situationer. Därigenom ges de barn som omfattas/påverkas av riktlinjerna mer likvärdiga villkor. I förslaget
till nya riktlinjer hänvisas även till diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att
ytterligare tydliggöra att dessa ska beaktas vid tillämpningen av förslaget till nya riktlinjer.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?
Rätten till insatser prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Riktlinjerna anger
tydligt att det i alla beslut som får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för ett barn ska göras en prövning av barnets bästa i form
av en barnkonsekvensanalys. I riktlinjerna anges att den som fattar beslut behöver motivera vad barnets bästa bedöms vara, hur prövningen
har genomförts samt hur barnets bästa har bedömts gentemot andra intressen. Om ett beslut fattas som inte är i linje med barnets bästa,
ska även kompensatoriska åtgärder redovisas.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns
förutsättningar för en optimal utveckling?
Riktlinjerna ska säkerställa att de barn och ungdomar som har rätt till bistånd enligt SoL tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att barn och
ungdomar som har rätt till insatser enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Beslutet att anta riktlinjerna har därför inte någon negativ
påverkan på förutsättningarna för optimal utveckling för de barn och ungdomar som berörs.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?
Vad de barn som berörs behöver för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå (SoL) eller goda levnadsvillkor (LSS).
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!
Barn har inte varit involverade i beslutet om riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för personer med funktionsnedsättning,
däremot kan de komma att involveras i utredning av enskilda ärenden, utifrån det barnrättsperspektiv som tydliggörs genom riktlinjerna.
Om barn har involverats; Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i
förslag till beslut/beslutet?
Ej aktuellt.
Återkoppling. Hur och när planeras beslutet att återkopplas till de barn som varit delaktiga i barnkonsekvensanalysen?
Ej aktuellt.

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
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Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
Socialförvaltningen bedömer att beslutet om förslag till nya riktlinjer för handläggning inom enheten för personer med
funktionsnedsättning, utöver redan nämnda rättigheter, även berör rättigheter kopplade till social trygghet och skälig levnadsstandard samt
rätt till vila, lek, kultur och fritid. Bedömningen görs att förslaget till nya riktlinjer kan bidra till att stärka barns rättigheter inom dessa
områden, då förslaget till nya riktlinjer är mer utförliga än tidigare samt även innehåller förtydligande om att barnkonventionen ska beaktas
i alla beslut som får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för ett barn. Analysen visar inte på några förväntade negativa effekter på
barns rättigheter inom dessa områden.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Analysen visar att det liggande förslaget om revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för personer med
funktionsnedsättning är förenligt med barnkonventionen och respekterar barnets rättigheter inom berörda områden.

