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Socialdepartementet

Huddinge kommuns remissyttrande rörande SOU 2018:88
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Huddinge kommun anser att flera av förslagen i betänkandet är ändamålsenliga
men att följande punkter bör beaktas i regeringens fortsatta beredning av ärendet:


Personligt stöd till barn och förebyggande pedagogiskt stöd
De föreslagna insatserna bygger på en begränsning av rätten till personlig
assistans, som sedermera har återtagits. Huddinge kommun anser därför att
det behövs vidare utredning avseende de föreslagna insatserna för att
klargöra gränsdragning och behov.
Kravet på ingående kunskaper anses inte vara ändamålsenligt om syftet
med förslaget är att skapa en ny insats till personer med psykisk
funktionsnedsättning.



Personlig service och boendestöd
Huddinge kommun ställer sig bakom förslaget om att införa personlig
service och boendestöd som en ny insats i LSS. Många personer som
tillhör personkrets 1 är idag beviljade boendestöd enligt socialtjänstlagen.
Införandet av insatsen i LSS kommer förstärka målgruppens rättigheter
och möjliggöra ett mer samordnat stöd.
Vidare analys krävs för att identifiera vilka konsekvenser förslaget om att
insatsen ”personlig service och boendestöd” ska innehålla ”stöd i
föräldraskap till föräldrar med funktionsnedsättning” kan få för de berörda
barnens rättigheter. Det finns en påtaglig risk för att barnens behov
förbises när insatsens syfte till synes är att förstärka förälderns rätt till
föräldraskap.
Huddinge kommun bedömer att rätt till kontaktperson och personlig
service för personer som bor i bostad med särskild service kommer att höja
kostnaden för kommuner, eftersom insatser skulle beviljas utöver insatsen
bostaden med särskild service. Det bedöms istället vara mer
ändamålsenligt att ställa krav på att de enskildas behov av social stimulans
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och aktivt deltagande i samhällslivet ska ingå i bostad med särskild
service.


Annan särskilt anpassad bostad
Huddinge kommun bedömer att insatsen inte uppfyller sitt syfte och är
svår att verkställa. Därutöver finns ett minskat behov av insatsen eftersom
bostadsmarknaden är mer tillgänglig idag. All nyproduktion ska vara
grundanpassad på samma sätt som annan särskilt anpassad bostad. Att
tillhandahålla insatsen blir därför en kommunkostnad som är svår att
förutsäga. Behovet av tillgängliga bostäder bör därför tillgodoses på andra
sätt än genom denna insats.



Huvudmannaskap för insatsen personlig assistans
Huddinge kommun ställer sig bakom förslaget om ett statligt
huvudmannaskap för den personliga assistansen. Statligt huvudmannaskap
bedöms öka rättssäkerheten och möjliggöra en mer effektiv handläggning
och kontroll av insatsen.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 26 oktober 2020
(protokollsutdrag bifogas).

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens ordförande

