
2009-01-12

Remissvar – möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och 
service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Inledning
Essunga kommun har givits möjlighet att lämna remissvar gällande LSS-kommitténs 
slutbetänkande – möjlighet att leva som andra.

Nedan tas enbart upp synpunkter där Essunga kommun har dels en avvikande mening 
mot betänkandet dels synpunkter som kompletterar betänkandet.

Mål och syfte i lagen
Att komplettera socialtjänstlagen med en bestämmelse om goda levnadsvillkor för 
enbart personer med funktionsnedsättning är inadekvat. Det finns andra grupper i 
samhället som i så fall har lika stort behov.

Personkretsen
Det är nödvändigt att regelbundet uppdatera de diagnoser som ingår i personkrets 1.

Ett barnperspektiv i LSS
Personer som har LSS är oavsett ålder utsatta i sin situation. Det är därför viktigt att 
registerkontrollen gäller all personal inom LSS.

Huvudmannaskap för stöd och service
Essunga kommuns principiella hållning är att staten bör stå för hela det finansiella 
ansvaret för LSS, inte enbart personlig assistans.

Det är i och för sig positivt att staten har ett helhetsansvar för personlig assistans. Det 
är och har varit olyckligt att två huvudmän arbetar på samma arena med samma insats. 
Det finns också en uppenbar orättvisa och orimlighet i det att kommen får betala 
sjukvikarier etcetera till andra utförare av personlig assistans. Det är därför nödvändigt 
och därmed positivt att detta upphör i och med LSS-kommitténs förslag.

Handläggningstiderna hos försäkringskassan är orimligt långa för närvarande. Detta 
får konsekvenser för såväl den enskilde som för kommunen.

Om staten skall ta hela ansvaret för personlig assistans måste också administrationen 
förbättras avsevärt. Kan inte exempelvis möjlighet till interimistiskt beslut användas i 
högre grad? 
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Insatser med beslut om boende
Essunga kommun ser inga skäl till att insatsen boende för vuxna delas upp i tre olika 
insatser. Särskilt anpassad bostad bör utgå som insats enligt LSS.

Stöd och service i ordinärt boende
Den nya föreslagna insatsen personlig service med boendestöd är diffus och måste 
tydliggöras. Vad händer exempelvis med personer som har behov av ledsagning men 
inte boendestöd? 

Boendestöd i sig är något vi idag arbetar med och vi ser det som en naturlig del med 
arbetet kring personer med funktionsnedsättning.

Vi är dock mycket oroliga att de nya kriterierna för att få personlig assistans innebär 
att det blir en snävare krets av personer som kommer i åtnjutande av insatsen. De 
övriga kommer att ansöka om olika insatser enligt LSS.

Vår bestämda tro är att överföringen av medel för personlig service med boendestöd är 
alldeles för låga i förhållande för de betydligt ökande behoven.

Sysselsättning
För att vi skall lyckas att utöka och förbättra den dagliga verksamhet bör såväl 
arbetsförmedlingen som företag få ökade ekonomiska resurser.

Övrigt
Förslaget innefattar upprättandet av fler planer än för närvarande. Detta innebär en 
utökad administration och byråkrati och där vi också ifrågasätter nyttan. 

Vid reglering av kostnaderna mellan stat och kommun gällande personlig assistans 
beskrivs inte hur detta skall ske för respektive kommun. Essunga kommun föreslår att 
vid överföringen skall varje kommuns kostnad beräknas, det vill säga att inte någon 
schablonfördelning används.
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