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Svar på interpellation ställd av Pia Steensland (KD) och
Catharina De Geer (KD) om omfattning och konsekvenser
av indragna eller nekade ansökningar av personlig
assistans enligt LSS
Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer (KD) ställde på kommunfullmäktiges
möte 2017-11-27 en interpellation till socialnämndens ordförande Monica Lindell
Rylén (S) om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar
av personlig assistans enligt LSS.

Fråga: Hur många personer i Strängnäs kommun har under 2016 och 2017 fått
sin personliga assistans enligt LSS indragen vid ny bedömning, eller nekad vid
sin första ansökan till Försäkringskassan?
Svar: Den uppgiften har inte kommunen, frågan får ställas till försäkringskassan.
Det har inte inkommit någon större mängd ansökningar till kommunen och det
föreligger inte någon anledning att tro att ansökningar som inkommit främst
beror på avslag i Försäkringskassan.

Fråga: Vilka insatser erbjuder kommunen som konsekvens av den
nekade/förändrade statliga assistansen samt vad det medfört för?
Svar: Om en enskild person inte är berättigad insatsen personlig assistans kan
man ibland ha rätt till andra insatser enligt LSS. I annat fall kan insatser erbjudas
enligt SoL. Det kan röra sig om hemtjänst (punktinsatser) eller under vissa
förutsättningar, t ex att punktinsatser inte är lämpliga, personligt utformat stöd.

Fråga: Vilka konsekvenser har det medfört för den enskilde att kommunen har
tagit över ansvaret för assistansen?
Svar: Kommunen har inte övertagit ansvaret för assistansen. Vi inväntar nytt
lagförslag hösten -18. Ifall frågan syftar på ärenden där kommunen kontaktats på
grund av avslag från Försäkringskassan så är det svårt att generalisera men vi har
inte sett någon märkbar ökning med konsekvenser för den enskilde.
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Fråga: Vilken kostnadsökning har det medfört för kommun när man har tagit
över ansvaret för personer med indragen eller nekad statlig personlig
assistans?
Svar: Vi har inte märkt av någon direkt kostnadsökning men beroende på vad
lagförslaget (se ovan) innehåller kan det medföra ökade kostnader för
kommunen.

Fråga: Hur ser kommunens ekonomiska beredskap ut för förväntade
kostnadsökningar för personlig assistans framöver?
Svar: Eftersom vi inte vet ifall kommunen får några kostnadsökningar har vi inte
heller någon sådan beredskap.

Monica Lindell Rylén (S)
Ordförande socialnämnden
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är den största frihetsreformen för
personer med funktionsnedsättningar som har genomförts. Den ger tusentals personer möjlighet att
leva, inte bara överleva. Syftet med LSS är att den som har en omfattande funktionsnedsättning ska
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med under
delar av dagen eller hela dygnet. Behovet av hjälp med grundläggande behov som att tvätta och klä
dig, äta och kommunicera, samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den
funktionshindrade är det som främst reglerar möjligheten att får assistans.
För att få assistansersättning från Försäkringskassan ska man ha behov av mer än 20 timmar per
vecka avseende grundläggande behov. Om man bedöms ha 20 timmar eller mer beviljas
assistansersättning och man prövas därefter även för andra personliga behov vilket kan vara
fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar,
hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare. Men om man bedöms ha behov av färre än 20
timmar för grundläggande behov får man ingen assistans alls via Försäkringskassan/staten.
Hösten 2015 uppmanade den Socialdemokratiskt ledda regeringen Försäkringskassan att påbörja
besparingar på stödet till personer med funktionsnedsättning genom att minska antalet
assistanstimmar. Regeringens direktiv har lett till en ändrad rättspraxis eftersom Försäkringskassan
har infört en striktare tolkning av domar och därmed bedömning av vad som ingår i de så kallade
grundläggande behoven. Bland annat bedöms inte längre sondmatning eller hjälp med att rensa
halsen på slem för att underlätta andningen som grundläggande behov. Antalet assistansberättigade
har sedan hösten 2015 minskat med över 1000 personer. Mer än två personer om dagen drabbas.
Ansvaret och kostnaden för de som förlorat, eller inte fått beviljad assistans via Försäkringskassan,
flyttas från stat till kommun. Risken är då att kommunens budget - inte behovet av stöd - kan bli
avgörande för vilka insatser som beviljas. Om inte kommunen kompenserar insatserna fullt ut är det
anhöriga som tvingas ta över en stor del av ansvaret för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning. Vilket medför konsekvenser för hälsa, arbete, inkomst men framförallt i
mänskligt lidande för den enskilde i behov av assistans, dess anhöriga med familj som inte går att
mäta i pengar.
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