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Tingsryds kommun mottog den 4 november ett beslut från Socialstyrelsen där de 
riktar kritik mot kommunens hantering av beslut enligt 9 § 9 p, LSS, bostad med 
särskild service vuxna. Socialstyrelsen anser att Tingsryds kommun har brustit i 
sin skyldighet att rapportera ej verkställda beslut samt uppmärksammar kom-
munen på att felaktig rapportering kan ha gjorts till LSS-utjämningssystemet. 
Tingsryds kommuns socialnämnd har med bakgrund av Socialstyrelsens beslut 
sett att Tingsryds kommun har felrapporterat ett antal insatser till det statliga 
utjämningssystemet för LSS insatser. Tingsryds kommun arbetar nu för att utre-
da närmre vad som hänt och åtgärda uppkomna brister.  
 
Frågan rör dels Tingsryds kommuns rapportering till utjämningssystemet enligt LSS samt de 
brukare som har behov av stöd och hjälp. 1999 fattade socialnämnden ett beslut där man god-
kände att insatsen bostad med särskild service enligt LSS kan bedrivas i den enskildes egen 
bostad. Syftet var att främja den enskildes självständighet. Tingsryds kommuns målsättning var 
att en person skulle kunna få lika omfattande stöd i det egna hemmet som om han/hon bodde på 
ett gruppboende. Cirka 15 personer har årligen fått denna insats och cirka 25 personer har fått 
stöd i form av gruppbostad. Stödet har varit uppskattat av brukarna.  
 
Brukarna som berörs av de aktuella besluten kommer att kontaktas av Socialförvaltningens 
handläggare för omprövning/uppföljning av fattade beslut. Berörda brukare kommer även fort-
sättningsvis att garanteras stöd och hjälp i den omfattning de behöver. 
 
Tingsryds kommun har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med frågan. I dagsläget går det inte 
att avgöra de exakta ekonomiska konsekvenserna av det inträffade. Det kan det dock röra sig om 
ett intäktsbortfall för Tingsryds kommun på cirka 16 miljoner för 2011. Tingsryds kommun 
kommer nu i samråd med Skatteverket, Socialstyrelsen och SKL att arbeta för att ställa 
till rätta uppkomna fel. 
 

- Vi vet redan nu att vi i ett flertal av de beslut som fattats har brustit i hantering-
en. Vi borde ha insett att vissa av besluten inte skulle ha rapporterats som verk-
ställda insatser enligt LSS. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och arbetar 
nu intensivt för att reda ut omfattningen och åtgärda. Vi har haft våra brukares 
bästa för ögonen men däremot har vi brustit i våra egna kontrollsystem när det 
gäller inrapportering av statistik. Vi beklagar verkligen det inträffade och kom-
mer att göra vad vi kan för att rätta till de fel som vi har gjort, säger Magnus 
Wallinder, socialchef. 

 
Kontakt 
Magnus Wallinder, socialchef Arne Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande 
0477- 443 10, 076 - 139 04 10 0477 – 441 11, 070 – 536 03 37 
 
 
 

Magnus Wallinder 
0477 443 10 

magnus.wallinder@tingsryd.se 
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Fakta utjämningssystemet för LSS 

Utjämningssystemet för LSS-kostnader trädde i kraft 2004 och ingår inte i det ordinarie kost-
nadsutjämningssystemet mellan kommuner men har samma principiella uppbyggnad. Uppgif-
terna samlas in av Socialstyrelsen.  
 
Kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS som överstiger ge-
nomsnittet i riket erhåller ett utjämningsbidrag från staten. Bidraget finansieras med en utjäm-
ningsavgift till staten som betalas av kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verk-
samhet enligt LSS som understiger genomsnittet i riket. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) utför beräkningarna. Utfallet av SCB:s beräkningar används som 
underlag för Skatteverkets beslut om de bidrag och avgifter som kommunerna ska få från re-
spektive betala till systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.   
 
Beräkning sker med underlag av statistik med en förskjutning på två år. Exempelvis beräknas 
2010 års utjämning på 2008 års statistik. 
 
 

Fakta Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshin-
der goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka 
vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  

 

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva 
utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och 
innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och 
service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det 
är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel 
för den enskilde.  

Källa: Socialstyrelsen 


