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Svar pa remiss fran Socialdepartementet avseende promemorian Vissa
forslag om personlig assistans
Beslutsforslag
Vard- och omsorgsnamnden beslutar
Overlamna remissvar till Socialdepartementct avseende promemorian Vissa forslag om personlig
assistans.

Bakgrund
Socialdepartementet har pa uppdrag av Regeringen tagit fram ett forslag (promemoria) om
forandringar i lagstiftning som ror personlig assistans. Personlig assistans regleras i lag om stod och
service till vissa funk tionshindrade (LSS) samt i socialforsakringsbalken (SFB) i form av
assistansersattning. Osterakers kommun har blivit inbju den att vara remissinstans for
forandringarna. Yard- och omsorgsnamnden har enligt sitt reglemente mojlighet att svara pa
remisser inom namndens ansvarsomrade.
Bakgrunden till lagforslagen ar att Hogsta domstolen har avkunnat domar som lett till att
Forsakringskassan har andrat sina stallningstaganden och darmed handlaggning av ansokan om
assistansersattning med effekten att personer vid omprovningar har forlorat viss del av
assistansersattningen. Regeringen har darefter konstaterat behovet av ny lagstiftning for att minska
dessa effekter. Samtidigt pagar en omfattande utredning av LSS. Den utredningen ska lamna sitt
slutbetankande 1 o ktober 2018 och i forslagen va ntas andringar i lagstiftningen som dels kommer att
paverka ratten till assistans och dels utformningen av ovriga insatser.

Forvaltningens slutsatser
Foivaltningen har analyserat promemorian och bedomer att forandringarna i huvudsak ar positiva
eller neutrala. Vard- och omsorgsnamnden foljer Forsakringskassans stallningstaganden (vagledning)
och bedomer ratt till assistans pa i huvudsak samma grunder. Namnden foljer ocksa samma praxis
som Forsakringskassan anpassar sina bedomningar efter.
Trader forandringarna i k raft innebar de ingen omedelbar forandring av namndens arbetssatt. Att
hantera beredskapstid, vantetid och tid mellan aktiviteter i enlighet med forslaget overensstammer
huvudsakligen med namndens tidigare hantering. Viss justering har efter praxis skett i och med att
tid mellan aktiviteter bedomts annorlunda an tidigare, den bedomningen atergar da till tidigare
version. Resor till och fran aktiviteter undantas fran assistansbehov, samt tid dar be hovet ar
tillgodosett pa annat vis t ex genom fardtjanstpersonal eller hiilso- och sjukvardspersonal.
Da tvaarsregeln for omprovningar hos Forsakringskassan tillfalligt tas bort i sin nuvar ande form
kommer antal personer som far avslag pa sin assistansers attning ininska vilket troligen leder till att
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kommunen kommer att ta emot farre ansokningar om stod fran dcssa personer. Vard- och
omsorgsnamnden daremot fattar i huvudsak beslut pa ett ar vilket gor att en ansokan gors fran en
enskilde arligen varpa en ny utredning genomfors. Den rutinen paverkas inte av lagandringen.
Kommunens kostnader beraknas inte oka genom forslagen i promemorian. Forvaltningen foreslar
namnden att stalla sig positiv till lagforslagen som kan trjida i kraft 31 mars 2018.
Forvaltningen foreslar vidare namnden att i remissvaret papeka att hansyn borde tas till de personer
som fram till 31 mars 2018 drabbas negativt av Forsakringskassans andrade handlaggning som foljd
av den praxis som nu rader.

Bilagor
Socialdepartementet Promemoria: Vissa forslag om personlig assistans daterad 2017-11-29

Susann/I<Ciesel

Sara Eriksson

Socialdirektor

Sakkunnig

Expedieras
Socialdepartementet

Osterakers kommun | 184 86 Akersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida 2 av 2

0Osteraker
Osterakers kommun
Socialforvaltningen
Datum: 2017-12-14
Arende/nr: VON 2017/0079

Socialdepartementet dnr S2017/06849/FST
10333 Stockholm

Svar fran Osterakers kommun pa remiss fran
Socialdepartementet avseende promemorian Vissa forslag
om personlig assistans
Osterakers kommun har blivit inbjuden att svara pa remiss fran Socialdep artementet
avseende promemorian Vissa forslag om personlig assistans. Vard- och
omsorgsnamnden ar ansvarig facknamnd och har behandlat fragan pa
sammantrade 2017-12-19.
Kommunen anser att forslaget om att bestammelsen om tvaarsomprovningen
tillfalligt tas bo rt ar positivt.
Kommunen anser att forslaget om att assistans ska kunna beviljas for vantetid och
beredskap under den enskildes dygnsvila samt for tid mellan preciserade hjalp behov
utanfor den plats dar den enskilde regelbundet vistas ar positivt samt instammer i
bedomningen av hur tiden ska ersattas.
Kommunens stallningstagande galler i avvaktan pa forslagen i LSS-utredningen dar
kommunen emotser utvecklade helhetslosningar inom omradet. Kommunen vill
patala for Regeringen att hansyn borde tas till de pers oner som negativt paverkas av
den forandrade handlaggningen som sker fram till och med 31 okto bcr 2018.

Bifogas beslut Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19
Kontakt i arendet:
Sara Eriksson
Sakkunnig
Tel: 08-540 814 56 E-post: sara.eriksson@osteraker.se
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