Några tankar kring LSS-utredningen
Jag har skummat LL-versionen och klippt ur en del satser av särskilt intresse.
Egna tillägg är gulmarkerade


Därför föreslår vi att staten ska ansvara för den personliga assistansen, som även i
fortsättningen ska utgöras av assistansersättning.



Kommunerna ska alltså inte längre fatta beslut om personlig assistans.



Vi föreslår därför en ny insats, som ska kallas personlig service och boendestöd.



Den som inte bor i gruppbostad eller servicebostad, men har behov av stöd i vardagen,
ska ha rätt till insatsen. Den kan innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning, stöd vid
föräldraskap och annat motsvarande stöd.
Även den som bor i gruppbostad eller servicebostad kan ha rätt till sådant stöd. Det
beror på om det stöd som finns i bostaden bedöms vara tillräckligt eller inte.

• Vi vill också påpeka att det är viktigt att bostäder med särskild service inte samlas i ett
visst område. De som bor där ska inte isoleras från resten av samhället.
• Vi föreslår att ledsagning ska finnas kvar, men den ska inte stå som en egen insats i lagen.
Ledsagning ska ingå i den nya insatsen personlig service och boendestöd.
•

Insatsen kontaktperson ska finnas kvar.
Men utredningen föreslår att insatsen också ska kunna innehålla aktiviteter i grupp.
Gruppaktiviteterna kan ske på olika sätt. Till exempel kan flera personer som har samma
kontaktperson samlas i en aktivitet. Det gör stödet mer flexibelt.

•

Det ska tydligt framgå att kommuner får utbetala habiliterings-ersättning till den som
deltar i daglig verksamhet. Varför inte ska utbetala hab.ers??

•

Den personliga assistansen ska utföras av ett begränsat antal personer. Exakt hur många
kan inte skrivas in i lagen, men det ska vara en liten personalgrupp.

•

När det finns möjlighet att välja mellan hjälpmedel eller personlig assistans ska personer
med funktionsnedsättning få välja vilket stöd de vill ha.

•

Vi föreslår att den som har rätt till personlig assistans ska beviljas 15 timmar i veckan för
andra personliga behov: det dagliga livet i hemmet, att göra inköp, träna och delta i
fritidsaktiviteter. Vi beräknar att 15 timmar är en lagom schablon. För behov av
ytterligare stöd för specifika aktiviteter ska man kunna beviljas mer tid.



Goda eller skäliga levnadsvillkor? Givetvis goda!!

