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Yttrande: Betänkande av SOU 
2018:88 LSS-utredningen 
 

Sammanfattning 

 
Bräcke kommun instämmer i förslaget att en ny LSS-lagstiftning är förenligt med målgruppens 
bästa och de föreslagna insatserna är goda och kommer komplettera nuvarande lagstiftning 
på ett fördelaktigt sätt. I och med att staten blir ensam huvudman av personlig ass istans och 
assistansersättning kommer bedömningarna bli mer enhetliga, vilket har efterfrågats. Barns 
rätt kommer att stärkas och den nya kapitelindelningen kommer bidra till en mer överskådlig 
lagstiftning. De nya kraven och möjligheterna till individuell biståndsbedömning vid 
sysselsättning tror vi kommer stärka den enskilde och öka dennes förmåga att komma ut i 
annan form av sysselsättning än vad tidigare skett. Bräcke kommun ser här en möjlighet till 
ökat samarbete med den kommunala arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. 
Förtydligandet med uppföljningskrav, både inom kommun och Försäkringskassan kommer att 
stärka den såväl systematiska uppföljningen som den enskildes rätt till en vård av god kvalitet.  

 
Nya undersökningar som bör beaktas 

 
Personlig assistans och assistansersättning 
Bräcke kommun har farhågor över att bedömningarna om personlig assistans och 
assistansersättning kommer bli mer restriktiva i samband med att Försäkringskassan övertar 
ansvaret. Med en huvudman försvinner därmed kommunernas möjlighet att påverka annan 
bedömning och risken blir att antalet beviljade assistanstimmar minskar. De som berörs av 
lagändringen behöver ansöka om stöd på nytt och oro finns för vem som ansvarar för att vara 
stödjande i ansökningsförfarandet. I översynen framkommer att utbildningspaket bör tas fram för 
gode män och förvaltare och frågan väcks därmed om det kommer att genomföras innan den nya 
lagen bedöms träda i kraft. 

 
Förebyggande pedagogiskt stöd 
Bräcke kommun ställer sig frågande till att gränsen dras vid 16 års ålder för insatserna Förebygg 
ande pedagogiskt stöd och personlig assistans, och inte myndighetsåldern. 

 
Det femte grundläggande behovet 
I och med att det femte grundläggande behovet tas bort från personlig assistans och ersätts med 
förebyggande pedagogiskt stöd finns det vissa farhågor kring hanteringen, både i beslutandet och 
verkställandet. 

 

Kvalitet, uppföljning och tillsyn 
Bräcke kommun ställer sig frågande till kommunens nya uppföljningsansvar för privata aktörer, och 
hur det rent praktiskt kommer att genomföras. 
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Utjämning och fördelning av kostnader 

Av översynen är det tydligt att statens kostnader för personlig assistans och 
assistansersättningar kommer att minska, medan kommunernas kommer att öka. Bräcke 
kommun ser här en farhåga för att kommunernas kostnader kommer att bli ännu större än det 
beräknade underlaget som presenteras i översynen. Den indikatorn tillsammans med den 
allmänna oron om allt mer restriktiva bedömningar från staten föranleder att vi ställer oss frågan 
om, det innebär att kommunen åter ska täcka upp för de kostnader som behövs för att den 
enskilde ska uppnå en god levnadsnivå. 

 
Vår erfarenhet är tyvärr att Försäkringskassan vill sänka tiden och kostnaderna för att 
kommunerna istället ska överta ansvaret. Den rådande frågan om kommunernas ekonomiska 
kris och ansträngda förhållanden föranleder att frågan väcks om kommunerna inte har råd att 
finansiera de nya insatserna ekonomiskt, att det då blir tal om tidigare rådande 
institutionsvård. 

 
I detta ärende har kommunstyrelsen varit beslutande. Utredande tjänsteman har varit 
Caroline Lindström, verksamhetsutvecklare och föredragande har varit Pär-Robert Liljefjäll, 
avdelningschef för Sociala avdelningen. I den slutliga handläggningen har också 
enhetschefer för LSS-verksamhet, IFO-verksamhet samt biståndshandläggare varit 
deltagande. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Jörgen Persson    Malin Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunsekreterare 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




