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Storfors kommuns yttrande på remiss avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till
personlig assistans.
Diarienummer: KS/2021:289
Ert diarienummer: S2020/04587
Storfors kommun ser huvudprinciperna i utredningens förslag som mycket positiva
och välkomnar dem. Vi ser att utredningen ger ett antal förslag som är angelägna
och förbättrar förutsättningarna avsevärt för målgruppen.
Storfors kommun har ett antal synpunkter och frågor på de framlagda förslagen:
•
•
•

Avskaffa delat huvudmannaskap för personlig assistans, inför istället helt
statligt finansierad personlig assistans
Hur säkerställs det att personer över 65 år kan behålla sin
assistansersättning när nya beslut fattas.
Uppdra åt Länsstyrelsen att vara samordnande vid införandet av den nya
lagen.

Att assistans möjligheten för barn stärks är ett mycket viktigt och positivt beslut
samt att man via lagstiftningen minskar risken för godtyckligt beslutande kring
föräldraansvar. Att avdraget för föräldraansvar schabloniseras kommer att
underlätta för en rättssäker myndighetsutövning. I och med utredningens förslag
kan barn med små eller stora behov åter få rätt till assistans. Vi ställer oss endast
frågande till hur kommunerna ska kunna finansiera ett större antal barn som
beviljas kommunalt finansierad personlig assistans. Vi förespråkar ett icke delat
ekonomiskt huvudmannaskap.
Vi ser det som viktigt att beakta att personer över 65 år får behålla sin assistans
när nya beslut fattas. Många kunder riskerar annars att tvingas flytta till ett
särskilt boende alternativt få stöd via hemtjänst, där ofta ett stort antal personal
arbetar. Beslutet av personlig assistans säkerställer att kunden får stöd med sitt
hjälpbehov av ett fåtal personal, exempelvis för att kunden ska ha möjlighet att
bibehålla förmågan till kommunikation.
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Vi välkomnar och ser positivt på utökningen av de grundläggande behoven och
ser att antalet personer som hamnat utanför assistansen nu kommer att kunna få
det stöd de behöver.
Avskaffa delat ekonomiskt huvudmannaskap för personlig assistans, inför
istället helt statligt finansierad assistansersättning. Det delade
huvudmannaskapet infördes för att skydda små kommuner från stora kostnader.
Många kunder kan vilja ansöka om utökat behov av sitt beslut när lagstiftningen
förändras. Vi ser även ett scenario att detta kan komma att ske i nära anslutning
till att ny lagstiftning instiftas. Stor andel av kunderna kommer att ha väsentligt
förändrade förhållanden utifrån de nya möjligheterna till assistans som den nya
lagstiftningen föreslår. Även om antagandet är att flera personer kommer
erhålla statlig assistansersättning har kommunerna fortfarande kostnaderna för
de 20 första timmarna per vecka samt för de administrativa kostnaderna, även
kring personerna som erhåller statlig assistansersättning.
Vi ser positivt på tydligare gränsdragningar mellan personlig assistans, egenvård
och insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Önskemål om förtydligande kring kommunalt ansvar för egen anordnad
personlig assistans (de som bedriver enskild verksamhet enligt LSS). Det råder i
dag en stor otydlighet kring ansvarsfördelning för egen anordnad assistans,
vilket ansvar har kommunerna kring kontroll och anmälan?
Inför införandet av den ny lagstiftning inom området ser vi att det skulle vara
önskvärt om Länsstyrelserna kunde vara samordnande ansvarig för att
säkerställa/ underlätta för alla aktörer kring en rättssäker hantering och kunna nå
en regional metodutveckling samt överenskommelser mellan region och
kommun.

