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Remissyttrande –Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättning (SOU 2018:88)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelsen som socialnämndens svar till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Lunds kommun har av socialdepartementet blivit utvalda som
remissinstans för de förslag som framkommit i den statliga offentliga
utredningen; LSS-utredningen (SOU 2018:88). Biståndsbedömning
och utförande enligt Lag om stöd och särskild service till vissa
funktionshindrade sker i huvudsak inom Lunds kommuns vård- och
omsorgsförvaltning. Socialnämnden har ansvar för utförande av
vissa boendeinsatser för personer med psykiska
funktionsnedsättningar som har rätt till LSS.

Underlag för beslutet
•

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU
2018:88)

Ärendet

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 att uppdra åt en särskild
utredare att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken
och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Syftet med utredningen har varit att skapa en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig
assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.
Lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet.
Ett förslag på lagändringar har skickats ut på remiss och Lunds
kommun är remissinstans. Förslaget är att lagändringar ska träda i
kraft 1 januari 2022. Socialnämndens svar kan användas av
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Kommunstyrelsen för att komplettera de synpunkter som kommer
föras fram av Vård- och omsorgsnämnden. Det är vård- och
omsorgsnämnden som har det politiska ansvaret för de flesta delar
av kommunens LSS-ansvar.

Förvaltningens kommentarer

De förändringar som föreslås bedöms i högre utsträckning omfatta
ett stöd som utgår från ett helhetsperspektiv till skillnad från stöd
som riktas mot en del av livet eller enbart i det egna hemmet. Detta
perspektiv är genomgående för de förändringar som föreslås i
lagstiftningen. Många av förändringarna bidrar även till att stärka
inkludering i samhällslivet. Exempel på det är att insatsen
kontaktperson ska finnas kvar men också att insatsen kan innefatta
gruppaktiviteter och att avlösarservice avser även stöd utanför det
egna hemmet samt att korttidstillsyn före- och efter skolan får en
starkare koppling till skolan istället för till funktionsnedsättningen. I
utredningen införs insatsen personlig service och boendestöd.
Boendestödet som insats bedöms som rätt väg då insatsen utgår från
att bevara och träna på funktioner jämfört med hemtjänst som i
högre grad kompenserar för brister i funktioner. Förvaltningen
bedömer att denna nya insats även kan vara till stöd för barn då
stödet även kan innefatta stöd i föräldraskap utöver praktisk hjälp i
hemmet.
Det är tydligt att utredningen i högre grad önskar att stödet ges som
en helhet till den enskilde jämfört med att dela upp stödet i delar.
Dessa förändringar bedöms av socialförvaltningen som positiva.

Beredning

Ärendet har förberetts av medarbetare och chef inom förvaltningens
resurs- och utvecklingsenhet tillsammans med sakkunniga chefer
inom verksamhetsområde Socialpsykiatri samt utredningsenhet
barn och unga.

Barnets bästa

Utredningen har i hög grad tagit hänsyn till barns bästa. De
förändringar som föreslås genom nya insatser bedömer vi tar större
hänsyn till barnets hela liv genom ett sammanhållet stöd. Syftet är att
det individuella stöd som barn och ungdomar med
funktionsnedsättning i högre utsträckning ska ge den enskilde
inflytande över sitt eget liv och större möjlighet till delaktighet i
samhällslivet.

Ekonomiska konsekvenser

I utredningen bedöms förslaget innebära minskade kostnader för
staten med 600 mkr och kommunens kostnader öka med 300-400
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mkr per år. Det är framförallt vård- och omsorgsförvaltningen som
kan bedöma rimligheten i beräkningen.

Föredragning

Det är tydligt att utredningen i högre grad önskar att stödet ges som
en helhet till den enskilde jämfört med att dela upp stödet i delar.
Dessa förändringar bedöms av socialnämnden som positiva.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

Anna Burston
verksamhetschef

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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