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Svar på remiss rörande översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Socialnämnden i Ystads kommun lämnar följande svar på förslagen i översynen av insatser enligt
LSS och assistansersättningen.
Ystads kommun är positiv till förslaget att Försäkringskassan får det fulla ansvaret för att
handlägga beslut om assistans och att det nuvarande systemet där även kommunen fattar beslut
utgår. Det blir tydligare och ger större rättssäkerhet för enskilda om det är samma myndighet som
alla ansökningar om assistans går till. Däremot anser Ystads kommun att förslaget om att
kommunerna fortsatt ska finansiera assistansen upp till 20 timmar/vecka är problematisk
eftersom kommunerna inte längre är beslutsfattare. Ansvar för finansiering och beslutsförhet bör
höra samman för att ge systemet legitimitet. Det skäl som betonas i utredningen om att
kommunerna behöver medfinansiera assistansen för att ha incitament att utveckla övriga LSSinsatser till att vara av god kvalitet, anser kommunen sakna grund. Assistansen kan inte ersätta
behoven av andra LSS-insatser såsom boenden med särskild service för att möjliggöra nära
relationer till andra, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson m.m. Kommunernas insatser
styrs genom lagstiftning för att vara av god kvalitet.
Utredningens förslag innebär att antalet LSS-insatser som kommunerna ska utföra blir fler och att
en del av de som idag har assistans istället ska få insatser genom kommunen. De beräkningar om
kostnader som finns i utredningen är tämligen osäkra och magert underbyggda. Det är Ystads
bedömning att kostnaderna troligtvis kommer att bli högre för kommunerna. Den avsikt som
fanns i utredningen om att minska kostnaderna för staten kan komma att realiseras men troligen
blir kostnadsökningen för kommunerna istället högre och för samhället som helhet blir det inte
förslag som innebär någon åtstramning på sikt. Kommunen har redan idag svårt att finansiera
välfärdstjänsterna och det är nödvändigt att kommunerna får full kostnadstäckning om
utredningens förslag går igenom.
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I utredningen föreslås att det i lagen ska framgå att kommunen fortlöpande ska följa upp vilka
som omfattas av lagen, vilka deras behov av stöd och service är och att kommunerna ska verka
för att dessa personer får sina behov tillgodosedda. Detta skulle då även innefatta de som fått
beviljad assistans från Försäkringskassan. Ystad anser att detta ansvar blir problematisk för
kommunerna att hantera då kommunerna inte är någon motpart i ärendena. Försäkringskassan
handlägger och fattar beslut om assistansen. Ansvaret för att följa upp insatserna av assistansen
och tillse att dessa fungerar borde också skötas av försäkringskassan. De som får assistans
beviljad genom Försäkringskassan borde inte ingå i kommunernas uppföljningsansvar.
Ystads kommun är positiva till förslaget om att införa möjligheten att ansöka om boendestöd
genom LSS. Det ger större möjligheter för målgruppen att välja boende.
Ystads kommun anser att utredningens förslag om att brukare i en bostad med särskild service
även ska kunna ansöka om personlig service och boendestöd av kommunen skulle skapa
otydlighet om vad insatsen boende genom LSS egentligen innebär. I nuvarande lagstiftning är
tanken att samtliga behov som den enskilde kan beviljas hjälp med ska inrymmas genom boendet.
Det skulle skapa otrygghet och otydlighet om så inte längre skulle vara fallet. En sådan flexibilitet
riskerar även att bli kostnadsdrivande för kommunerna vilket inte är ekonomiskt hållbart.
Kansli- och utvecklingsstab

Christian Persson
Ordförande

Postadress

Telefon växeln

Fax

E-post

Webbplats

Ystads kommun
271 80 Ystad

0411-57 70 00

0411-729 68

kommunen@ystad.se

www.ystad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-10-22

SN § 166

Dnr 2020/276

Uppdrag till arbetsutskottet om att besvara en remiss
rörande SOU 2018:88
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara remiss SOU 2018:88,
”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” till Socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har på remiss översänt utredningen SOU 2018:88, ”Översyn av insatser
enligt LSS och assistansersättningen” till bland andra Ystad kommun, med begäran om svar
senast den
12 november.
Social Omsorg nåddes inte av det första utskicket från Socialdepartementet utan fick först
remissen vid en påminnelse i slutet av september. Utredningen är omfångsrik och består av
över tusen sidor i två delar.
Förvaltningen föreslår att Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag i svara på remissen då
utskottet har ett inplanerat möte den 5 november och detta ger handläggarna mer tid att
utarbeta ett svar.

Beslutsunderlag
(Remissutskick från Socialdepartementet – skickas inte ut till mötet då materialet omfattar
över 1000 sidor),
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-10-09.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara remiss SOU 2018:88,
”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” till Socialdepartementet.

Beslut skickas till:
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben
Justerares signatur

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-10-19
Handläggare:

Jenny Blom

Diarienummer
2020/276

Socialnämndens arbetsutskott

Telefonnummer:

0411-57 73 72
E-postadress:

jenny.blom@ystad.se

Svarsskrivelse till Socialdepartementet om SOU 2018:88, Översyn
av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända skrivelsen 2020-10-24 såsom Ystads kommuns svar
till Socialdepartementet rörande översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Beslutsunderlag
SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen,
Beslut SN § 166/2020-10-22 Uppdrag till arbetsutskottet om att besvara en remiss rörande SOU 2018:88,
Remissvar till Socialdepartementet,
Tjänsteskrivelse från enhetschef kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-10-24.

Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har på remiss med svarstid fram till 12 november översänt SOU 2018:88 – Översyn
av insatser enligt LSS och assistansersättningen till ett antal kommuner (däribland Ystad), myndigheter,
föreningar inom funktionsvariation och andra samhällsaktörer.
Socialnämnden har i beslut 2020-10-22 överlämnat till arbetsutskottet att fatta beslut om svarsskrivelse till
Socialdepartementet.
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstab har i samråd med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef för funktionsnedsättning och socialpsykiatri, ekonom, enhetschef och handläggare inom
myndigheten för funktionsvariation tagit fram ett förslag till svarsskrivelse från Ystad kommun.
Kansli- och utvecklingsstab
Jenny Blom
Enhetschef Social Omsorg

Beslut skickas till:
Remissvar till Socialdepartementet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott

2020-11-05

SNAU § 444

Dnr 2020/276

Svarsskrivelse till Socialdepartementet om SOU 2018:88,
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända skrivelsen 2020-10-24 såsom Ystads
kommuns svar till Socialdepartementet rörande översynen av insatser enligt LSS och
assistansersättningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har på remiss med svarstid fram till 12 november översänt SOU 2018:88
– Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till ett antal kommuner (däribland
Ystad), myndigheter, föreningar inom funktionsvariation och andra samhällsaktörer.
Socialnämnden har i beslut 2020-10-22 överlämnat till arbetsutskottet att fatta beslut om
svarsskrivelse till Socialdepartementet.
Enhetschef för kansli- och utvecklingsstab har i samråd med verksamhetschef och
biträdande verksamhetschef för funktionsnedsättning och socialpsykiatri, ekonom,
enhetschef och handläggare inom myndigheten för funktionsvariation tagit fram ett förslag
till svarsskrivelse från Ystad kommun.

Beslutsunderlag
SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen,
Beslut SN § 166/2020-10-22 Uppdrag till arbetsutskottet om att besvara en remiss rörande
SOU 2018:88,
Remissvar till Socialdepartementet,
Tjänsteskrivelse från enhetschef kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom, 2020-10-24.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända skrivelsen 2020-10-24 såsom Ystads
kommuns svar till Socialdepartementet rörande översynen av insatser enligt LSS och
assistansersättningen.

Beslut skickas till:
Remissvar till Socialdepartementet
Socialnämnden för kännedom
Justerares signatur

