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Remissvar: SOU 2018:88 LSS-utredningen
Härjedalens kommun ser det som positivt att staten föreslås ta hela ansvaret
för personlig assistans, då det i mindre kommuner är förhållandevis få
ansökningar och därmed svårare att upparbeta och upprätthålla vana och
kompetens i bedömningarna. Förutsättningarna för en mer likställd och
rättssäker bedömning för den enskilde ökar därför med förslaget.
Kommunen anser att staten bör ta betalningsansvaret för de första 20
timmarna. Det är rimligt att den instans som står för bedömningen också står
för kostnaden. Risken är annars uppenbar att bedömningarna görs medvetet
snålt för att i görligaste mån hålla staten skadeslös, vilket försämrar
förutsättningarna för den enskilde och ökar kommunernas ekonomiska börda
jämfört med idag. Den effekten förstärks av att beredskapen föreslås lyftas ut
från bedömningen av personlig assistans, detta ökar förutsättningen för att
minska antalet beviljade assistanstimmar utifrån LSS. Effekten blir att
insatserna för beredskap ska bedömas av kommunerna utifrån SoL.
Kostnaden för insatsen hamnar därmed i huvudsak på kommunen. Till del
kommer den kostnaden att debiteras brukaren utifrån taxa. Brukaren får
därmed en högre kostnad än idag och ska dessutom bli biståndsbedömd av
två olika instanser utifrån två olika lagstiftningar, vilket får anses som en
försämring.
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Kommunen är positiv kring tankarna på tydligare krav på utförarna och
därmed följande krav på kompetenshöjning. Kommunen anser att regeringen
utöver att tydliggöra kraven bör ikläda sig ett ansvar för att underlätta
kompetenshöjningen genom att rikta medel för utbildningsåtgärder till
kommunerna om förslaget genomförs.
Det är tydligt att förslaget har som mål att minska statens kostnader på
kommunernas bekostnad. Ett förfaringssätt som ter sig ologiskt med tanke på
att regeringen för närvarande skjuter till medel till den kommunala välfärden
i syfte att förbättra den samma. Medel som i förslaget tas tillbaka till staten
genom att vältra över fler kostnader på kommunerna.
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