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Remissyttrande - SOU 2018:88 LSS-utredningen, Dnr S2019/00088/SOF
Utredningen föreslår en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.
Tre nya LSS insatser föreslås:
- Personlig service och boendestöd.
- Personligt stöd till barn.
- Förebyggande pedagogiskt stöd.
Det föreslås även att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och
boendestöd. Det föreslås även att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig
assistans. Kommunernas kostnader beräknas öka med 300-400 mkr/år.
Arvidsjaurs kommuns synpunkter:
Personlig service och boendestöd: förslaget ger fördelar till den enskilde genom att
samtliga levnadsbehov kan tillgodoses via LSS, för kommunen kan det å andra sidan
bli kostnadsdrivande beroende på skillnaden mellan goda levnadsvillkor (LSS) och
skäliga levnadsvillkor (SoL) Vi ser en risk att de som får avslag på personlig
assistans kommer istället att söka personlig service/boendestöd och därmed riskerar
det att bli väldigt kostnadsdrivande för kommunerna.
Barn och familjer: inga synpunkter
Gemenskap: Bra att insatsen ledsagning ska ingå i den nya insatsen personlig
service och boendestöd. Vad gäller insatsen kontaktperson och att den insatsen kan
innehålla gruppaktivitet ger större flexibilitet, viktigt dock att det inte används på ett
sätt som kan skapa risker för den enskilde.
Sysselsättning: Inga synpunkter förutom att det som föreslås i stora delar är det
arbetssätt som används idag. Vad gäller habiliteringsersättning anser vi att
statsbidraget bör permanentas och att det innehåller en styrning om nivåer som ska
utbetalas till de enskilda för en jämlikhet över landet.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

933 81 ARVIDSJAUR

0960-155 00, växel

0960-129 40

kommun@arvidsjaur.se

Bankgiro
5143-7903

2 (2)

Personligt stöd i det dagliga livet: Då detta uppfattas ersätta personlig assistans för
barn så tolkar vi det som att kostnaderna för den insatsen kommer i sin helhet att
falla på kommunerna. All kostnadsförskjutning till kommuner behöver kompenseras
av staten.
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