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Sammanställning av rådens inkomna synpunkter
gällande assistansutredningen
Nämndens råd för funktionhindersråd har tagit del av ärendet
och följande synpunkter:
a) Den nya föreslagna insatsen ”personlig service och
boendestöd” föreslås kunna ges såväl till personer som bor i
gruppbostad eller servicebostad som till de som inte har
denna form av boende. Rådet anser att insatsen enbart skall
prövas efter behov.
b) Rådet vill understryka vikten av att bostäder med särskild
service inte samlas i ett visst område. De som bor där ska
inte isoleras från resten av samhället utan i möjligaste mån
kunna känna sig integrerade i samhället.
c) Utredningen föreslår att det tydligt ska framgå att kommuner
får utbetala habiliteringsersättning till den som deltar i
daglig verksamhet. Rådet anser att kommuner ska utbetala
habiliteringsersättning.
d) Rådet anser att uttrycket ”skäliga levnadsvillkor” som ofta
förekommer, ska bytas ut mot ”goda levnadsvillkor”.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd har tagit del av den lättlästa
sammanfattningen och har via e-post lämnat följande
synpunkter:

x
x
x
xx
Telefon x
Växel x
Fax x
x
x

a) Sid 1. Statens kostnader för personlig assistans får
inte bli högre än de är i dag? Innebär detta att om
kostnaderna ökar kommer man då dra ner för att
hålla kostnaden nere?
b) Sid 2. Personer har fått rätt att behålla
assistansersättningen även efter de fyllt 65 år mycket bra.
c) Sid 3.”vi föreslår därför en ny insats, som skall
kallas personlig service”- bra.
d) Sid 4. Individuell kartläggning av personer så att
anpassning ske mot arbetsmarknad. Förr fanns t ex
Samhall dit vissa med funktionshinder kunde arbeta.
e) Sid 5. ”Vi föreslår att den som har fyllt 16 år skall ha
rätt till personlig assistans på grund av
funktionsnedsättning behöver praktisk hjälp med
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hygien klä av sig kommunicera ”. Varför en gräns
vid 16 år?
Sid 7. ”Vi tycker att staten skall ha hela ansvaret för
insatsen personlig assistans” -bra.
Sid 8. Vi anser att tillsynen behöver för bättras och
ske oftare.
Sid 9. Försäkringskassan skall minst var 3 år följa
upp behovet av assistans, gäller inte personer över 65
år - bra.
Sid 10. När staten blir ensam huvudman för
personlig assistans bör kommunerna betala en del?
Märkligt först skall staten ha hela ansvaret. Varför
blanda in kommunerna?
Det är mycket bra att insatsen personlig assistans
kommer att ha en ansvarig huvudman.
Hur säker är man på att 15 timmar är en rimlig
schablonnivå- vad säger att det är rätt nivå?
Vad är det för nya metoder som ska användas för att
ansöka om/bedöma behov av ansökan om assistans
(för personer över 16 år)

