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Social- och omsorgsnämnden

Översyn av insatser enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättningen
(SOU 2018:88), yttrande till socialdepartementet
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Yttrandet tillstyrks enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande avges till socialdepartementet enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun har beretts tillfälle att avge remissyttrande över LSSutredningens slutbetänkande, ”Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen” (SOU 2018:88).
Syftet med den statliga utredningen har bl.a. varit att få till stånd mer
ändamålsriktiga insatser som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet. Utredningen lämnar bl.a. förslag om en ny lag om
stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar ska ersätta den
nuvarande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I samband
med detta föreslås ett antal modifieringar av vissa insatser som redan idag ges
med stöd av nuvarande LSS-lagstiftning. Vidare lämnar utredningen förslag på
ett antal nya insatser. Utredningen föreslår också att huvudmannaskapet för den
personliga assistansen framöver ska åvila staten, ansvaret för genomförandet av
assistansen ska även i fortsättningen vara kommunalt.
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Sammanfattning av utredningens förslag avseende insatser
Av de insatser som utredningen föreslagit modifieringar av kan särskilt nämnas
följande. Insatsen ”avlösarservice i hemmet” föreslås i fortsättningen benämnas
”avlösarservice” för att det klart ska framgå att den inte är begränsad till att ges
i hemmet. Vidare lämnar utredningen förslag om att insatsen ”kontaktperson”
också ska kunna innehålla gruppaktiviteter och att insatsen ”rådgivning och
annat personligt stöd” ska benämnas expertstöd för att det klart ska framgå att
insatsen ställer krav på särskild kunskap. När det gäller insatsen daglig
verksamhet föreslås bl.a. att insatsen ska inledas med en kartläggning av den
enskildes behov av stöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden och att insatsen
sedan utformas utifrån kartläggningen.
Utöver modifiering av vissa insatser föreslår utredningen som tidigare nämnts
en helt ny insats. Den nya insatsen benämns ”Personlig service och
boendestöd” och det främsta syftet med insatsen är att öka möjligheterna att
välja boendeform. Insatsen ska kunna ges den som bor i en annan bostad än en
bostad med särskild service och har behov av stöd i den dagliga livsföringen
rätt till praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid
föräldraskap och annat motsvarande stöd. Insatsen ska emellertid också kunna
ges till den som bor i en bostad med särskild service om behovet inte
tillgodoses genom det stöd som finns i den bostaden.
Sammanfattning av förslaget till yttrande
Linköpings kommun tillstyrker utrednings förslag i de flesta delar. Samtidigt
anser kommunen att utredningen på flera punkter inte i tillräcklig omfattning
preciserat sina förslag, detta gäller i synnerhet hur föreslagna insatser förhåller
sig till varandra och till övrig lagstiftning. Vidare har Linköpings kommun
synpunkter på hur det sammantagna föreslagna regelverket förhåller sig till det
grundläggande syftet med LSS-lagstiftningen som till stor del är att skapa
möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att leva självständigt och
uppnå samma goda levnadsvillkor som personer utan funktionsnedsättningar.
Linköpings kommun ser också vissa risker med den ökade flexibilitet avseende
insatsernas innehåll som föreslås, framförallt utifrån ett
rättssäkerhetsperspektiv för den enskilde. Linköpings kommun tillstryker
förslaget om att låta staten överta hela huvudmannaskapet för personlig
assistans men noterar att flera av de nya insatser som föreslås, vars
huvudmannaskap föreslås vara kommunalt, kan komma att ge upphov till
liknande problematik som det delade huvudmannaskapet för personlig assistans
gjort.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Samråd
Samråd har skett med juridikenheten som tillstyrker förslaget till yttrande.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
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