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Svar på remiss Översyn av insatser enligt LSS (SOU 2018:88)
Sundbyberg stad ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag att modernisera
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt att initiera nya mer flexibla
LSS-insatser som gynnar dem som omfattas av lagen. För att på ett rättssäkert sätt
implementera den nya lagen behövs tid till omställning och kompetensutveckling och
Sundbyberg stads bedömning är att utredningens föreslagna tidsram är för kort.
Förslaget om att staten blir huvudman för insatsen personlig assistans ser staden som en
lösning för en mer rättssäker och likvärdig bedömning oavsett bostadsort. För att
underlätta det nära samarbetet som behöver upprättas mellan kommuner som ansvariga
för insatsen och Försäkringskassan som beslutsfattare bör ett förberedande arbete kring
lämpliga och tydliga riktlinjer och eventuella hinder i form av sekretess undanröjas.
Enligt förslagen i utredningen kommer de kostnadsökningarna som kan komma att
belasta kommunerna till övervägande del kompenseras genom den kommunala
finansieringsprincipen med statliga bidrag. Staden förväntar sig att dessa organiseras på
ett sätt som underlättar för kommunerna att ta del av dem på ett likvärdigt sätt.
Sundbyberg konstaterar att det kvarstår en del oklarheter kring utredningens förslag,
bland annat när det gäller vilka av förslagen som regeringen avser att gå vidare med
samt utformningen av de nya insatserna och kostnadseffekterna av dessa.
Sundbyberg stad instämmer i utredningens förslag att i den kommande översynen av
regelverket för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare även ska se över hur det
fungerar för personer med funktionsnedsättning då det finns risk för jävsproblematik i
de fall en närstående person både företräder den enskilde samtidigt som den arbetar
som personlig assistent.
På Sundbybergs stads vägnar,

Peter Schilling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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