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Socialdepartementet

Betänkandet SOU2018:88 Översyn över insatser enligt LSS
Sammanfattning
Askersunds kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på SOU 2018:88 och ärendet har
lämnats över till socialnämnden.
Socialnämnden i Askersunds kommun anser att flera insatser och förslag på förändringar i SOU
2018:88 är positiva och skulle gynna utvecklingen gällande LSS, och detta listas nedan.
Socialnämnden ställer sig frågande till de merkostnader som de nya förslagen och förändringar av
personlig assistans innebär. Socialnämnden anser att det är en övervältring av kostnader från staten till
kommunerna och anser att kommunerna måste kompenseras.

Personkrets
Bra att modernisera och utveckla vissa begrepp.

Personlig service eller boendestöd, komplement till ledsagarservice
En insats som kan inkludera personer som inte i dagsläget uppnår villkoren för vissa insatser inom
LSS och som har andra insatser via kommunen. Detta skulle vara bra för den enskilde.

Avlösarservice
Bra att ha en mer flexibel benämning på insatsen för att möjliggöra att fler kan ta del av insatsen.

Kontaktperson
Bra att utveckla den insatsen och ge den större utrymme. Kontaktpersonen bör vara särskilt
kvalificerad och fungera som en ”anställd”.

Daglig verksamhet
Bra att få en tydligare koppling mellan daglig verksamhet och arbetsmarknaden genom praktik eller
annan sysselsättning. Inom detta område ser förvaltningen att det finns förbättringspotential för de som
befinner sig i den dagliga verksamheten.
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Personlig assistans
Bra att ha en huvudman för personlig assistans/assistansersättning. Genom att ha en huvudman blir det
mer likvärdiga bedömningar för de som ansöker om insatsen. De nya förslagen kommer att påverka
kommunernas ekonomi avsevärt och innebär större kostnader för kommunerna. Hur ska kommunerna
kompenseras för detta? Vi anser att kommunerna inte bör bekosta personlig assistans och att
kommunerna inte ska bekosta de första 20 timmarna. Vi anser att staten bör ta ansvaret för personlig
assistans fullt ut oavsett vad insatsen heter och oavsett vilken ålder den enskilde har.

Personlig assistans för barn under 16 år kommer innebära ett större ansvar för kommunerna gällande
kompetens och organisation. Detta kommer innebära svårigheter för mindre kommuner att tillgodose
behovet av insatsen, samt innebära stora merkostnader. Vi ställer oss också kritiska till åldern 16 år
utifrån barnperspektivet.

Förebyggande pedagogiskt stöd
Den nya föreslagna kommunala insatsen förebyggande pedagogiskt stöd som ska tillgodose
behoven för personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar, kommer att vara
svårt att bedöma och risken är att det leder till olika tolkningar och bedömningar. Därför anser vi
att denna grupp fortsatt ska ha rätt till personlig assistans.
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