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Sollefteå kommuns yttrande på översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen (SOU 2018:88)
Sammanfattande synpunkter
När det gäller förslaget om en ny insats i LSS om personlig service och boendestöd anser
Sollefteå kommun att det är positivt att detta nu föreslås inkluderas i LSS, då det varit
efterfrågat i många år. Vi vill ändå påpeka att detta inte kommer att innebära några
förändringar för personer med stora behov av vård- och omsorg under stor del av dygnets
timmar och som inte uppfyller kraven för att beviljas personlig assistans. Denna målgrupp
kommer även fortsättningsvis vara hänvisade till boende med särskild service enligt LSS.
Sollefteå kommun ställer sig positiva till att staten ska vara huvudman för all personlig
assistans och att sjukersättningen för ordinarie assistans sjukfrånvaro ska ingå i
schablonersättningen. Genom förslaget får kommunerna en minskad administration och
minskade kostnader.

•

Den nya insatsen personlig service och boendestöd föreslås kunna beviljas även
till personer som redan bor i en bostad med särskild service enligt LSS
Sollefteå kommun ställer sig inte bakom förslaget eftersom insatsen boende är
utformad att innehålla stöd och hjälp i den omfattningen att personens behov i sin
helhet tillgodoses. Insatsen bostad med särskild service riskeras att urholkas om
lagen ger utrymme för att ytterligare insatser kan behövas för sådant som idag
omfattas av bostad med särskild service. Det kan bli dubbla kostnader om man har
flera insatser kopplade till boendet och det kan bli många personal kring en enskild
brukare.

•

Insatsen ”personlig service och boendestöd” som stöd vid föräldraskap
Sollefteå kommun har inget att invända mot insatsen som sådan, utan det är positivt
att den ingår i LSS. När det gäller inriktningen av insatsen som stöd vid föräldraskap
anser vi att det är av vikt att det finns handböcker och kunskapsstöd där personalens
kompetens tydliggörs och vad stödet ska gå ut på samt gränsdragningar gentemot
socialtjänstens barn och familjeenheter.

•

Kommunernas medfinansiering för personlig assistans med omfattning om
högst 20 timmar per vecka
Det är inte rimligt att kostnad för insatser faller på annan huvudman än den som
fattar besluten. Det blir också fortsatt administrativ belastning och kostnader för
medfinansieringen. Sollefteå kommun befarar en kostnadsförskjutning i och med de
nya insatserna.

•

Daglig verksamhet
Sollefteå kommun anser att en ny utredning och kartläggning i förhållandet mellan
daglig verksamhet, arbete och studier är välkommen och ökar möjligheten för
funktionsnedsatta att gå till arbete eller studier.
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•

Insatsen annan särskild anpassad bostad enligt LSS ska kvarstå som i dagsläget
Denna insats anser vi bör tas bort, då behovet av anpassad bostad i dag kan
tillgodoses genom bostadsanpassningslagen, läget är ett annat än när LSS tillkom.
Att flera lagar syftar till att tillgodose samma behov kan skapa en osäkerhet både för
myndighetsutövare och även för den enskilde.

•

Kostnadsanalys
Sollefteå kommuns farhåga är att den kostnadsanalys som finns med i utredningen
underskattar kostnadsökningarna för kommunerna. Detta riskerar att få allvarliga
följder och påverkan på välfärden, som redan nu är kraftigt ansträngd.
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