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Sammanfattning
I betänkandet föreslås att lagen skall ändras till ”Lag om stöd och service till
vissa personer med funktionsnedsättning” istället för ”lag om stöd och service till
vissa personer med funktionshinder” och det anser vi är en bra förändring.
Förslag på förändringar i LSS lagen och i assistansersättningen är positiva
enligt arbetsgruppen. Att staten blir ensam huvudman i personligassistans är ett
mycket bra förslag samt att sjuklönekostnaden ingår i assistansersättningen och
inte som nu där kommunen är betalningsansvarig. Detta medför mindre
administration för kommunerna och det är samhällsekonomiskt mer hållbart. Att
kommunerna ska medfinansiera för de 20 första timmarna i assistansen innebär
mer administration för kommunerna och för Försäkringskassan vilket ökar
kostnaderna för samhället. Det finns andra incitament för kommunerna att
bedriva övrig LSS verksamhet med god kvalitet.
Att det blir en schablon för personliga behov med 15 timmar per vecka är en
positiv förändring men det ger oss en fundering gällande tillsyn till personer som
inte kan lämnas ensamma ingår även den tiden i schablonen?
Den förändring i lagen gällande personer under 16 år där andra insatser ska
ersätta personligassistans är en förändring som är otydlig och medför stora
kostnader för kommunerna och behöver utredas mer.
Att ledsagarservice blir en insats i personlig service och boendestöd är en
positiv förändring och kan innebära mer trygghet och bättre kontinuitet för
personer som har behov av den insatsen.
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Personlig service är otydligt eftersom insatsen även kan ges till personer som
bor i gruppbostad där stödet av hjälp ska vara tillgodosett. Den insatsen
behöver tydliggöras.
Vi tycker att det är bra att ”avlösarservice” blir en insats som också kan ges
utanför hemmet.
Förändringen i lagen gällande korttidstillsyn är en positiv förändring för barn och
ungdom som har behov av den insatsen. Det är en insats som
skolverksamheten blir berörd av och behöver ta ställning till.
Vi anser att förändringen gällande insatsen kontaktperson, där det kan
innehålla aktiviteter i grupp, är en positiv förändring och kan bli lättare att
verkställa.
Att det skall göras en ny utredning om förhållandet dagligverksamhet, arbete
och studier är ett mycket bra förslag.
Befogenheterna för kommunerna gällande habiliteringsersättningen ska
förtydligas och det ser vi är positivt.
En av de nya insatserna i lagen ”förebyggande pedagogiskt stöd” kommer att
innebära ökade kostnader och större utrednings insatser för kommunerna. Den
förändringen i lagen behöver förtydligas mer gällande vem som omfattas av
lagen.
Det läggs ett stort ansvar på kommunerna som ska följa upp och ha tillsyn för
assistans insatser som beviljas via försäkringskassan. Om stödet inte utgår
utifrån den enskildes behov ska då kommunen utreda och gå in med insatser?
Många frågor som måste tydliggöras.
Det behöver tydliggöras hur statsbidraget skall justeras för den ändrade
kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Skall det utgå via LSS
utjämningen eller på annat sätt?

Socialförvaltningen
Kiruna kommun
Förvaltningschef
………………………………….
Håkan Dahlqvist

