Protokoll
Sida 18 (41)

§8
Förändrad
assistansersättning
–
en
översyn
ersättningssystemet (SOU 2014:9)
Svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkande

av

Dnr 1.6-120/2014
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Betänkandet innehåller förslag till förändringar av nuvarande
timschablon för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
(SFB). Förslagen syftar till en mer ändamålsenlig utformning av
assistansersättningen och att komma till rätta med de problem
som uppdagats med nuvarande ersättningsmodell. I regeringens
direktiv till utredningen har ingått att förstärka förutsättningarna
för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av
insatsen, utan att göra avsteg från verksamhetens mål och
allmänna inriktning i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag och tror att de
kan bidra till en mer ändamålsenlig utformning av
assistansersättningen samt förstärka förutsättningarna för en
långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering, även om
det är svårt att ha en uppfattning om kostnadsutvecklingen. De
nivåer som fastställs för schablonerna kommer dock att ha stor
betydelse för utfallet, och för den enskildes möjlighet att leva ett
liv som andra. Förvaltningen ser en risk med att den föreslagna
införandeprocessen kan bli mer utdragen är avsett.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
4 april 2014.
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Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda
uttalande.
Personlig assistans är en frihetsreform som ska leda till ökade
möjligheter för den som har en funktionsnedsättning att kunna
leva ett så normalt liv som möjligt. Individen ska ges
förutsättningar att vara delaktig i beslut och avtal som berör den
egna vardagen. Samtidigt måste det finnas ett väl fungerande och
tydligt regelverk som säkerställer rättsäkerhet och trygghet för
individen.
Det är viktigt att de förändringar som planeras inom området
assistansersättning är väl genomarbetade och att effekter och
konskevenser av förändringar är tydliga. Det är också viktigt att
brukar-, bransch- och intresseorganisationer får möjlighet att
komma med synpunkter på eventuella förändringar inom
området.
Med detta
synpunkter.
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