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Interpellation till följd av regeringens omsvängning
inom LSS
Regeringen har nu till slut tvingats agera i LSS-frågan efter långa och hårda påtryckningar från den samlade

funktionshinderrörelsen, en samlad politisk opposition över blockgränserna och även utifrån ett skarpt besked om

allvarliga konsekvenser från Försäkringskassan och domare i högsta förvaltningsdomstolen. Äntligen agerar

Regeringen! Tack! Dock sker det alldeles försent och med otillräckliga insatser, vilket en samlad politisk opposition

från vänster till höger tillsammans med funktionshinderrörelsen omedelbart efter regeringens besked med rätta

konstaterade. De föreslagna lagändringarna kommer troligtvis innebära att kommunerna kommer få färre nya individer

att ombesörja personlig assistans för, då Försäkringskassans omprövningar, och därmed indragen statlig assistans, nu

fryses. När nu kommunen inte kommer belastas ekonomiskt av ytterligare funktionsnedsatta som blir avvisade från den

statliga assistansersättningen bör kommunen därmed kunna möta dessa individers behov på samma likvärdiga villkor

som för de individer som har statlig assistans.

Liberalerna tycker det nu är viktigt att på ett mycket bättre sätt stödja de individer i kommunen som den senaste tiden

har fått sin statliga eller kommunala assistans indragen och att ge dessa individer samma livsförutsättningar med

personlig assistans som de skulle haft om de inte i ett tidigare skede förlorat, eller blivit nekad, statlig assistans på grund

av de domar som regeringen nu utreder och som ligger till grund för frysningen av omprövningar.

Ett antal personer i Borlänge kommun har under den gångna tiden förlorat sin kommunala assistans via LSS och ersatts

med beslut enligt Socialtjänstlagen, som t ex gruppbostad. Detta är beslut som ännu inte verkställts då det saknas

gruppbostäder men som innebär att den enskilde lever med en ständig ovisshet om framtiden. Med stöd av det som nu

sker nationellt, och där minister Åsa Regnér uttalat att människor i väntan på den stora LSS-utredningen ska känna

trygghet i sin personliga assistans, och alla omprövningar därför fryses främst fram till hösten 2018, bör kommunen

möta sina invånare med samma stöd.

Liberalerna förutsätter nu självklart att Borlänge kommun omgående inför ett akutstopp, vilket Liberalerna lade motion

om förra året, och omgående fryser alla eventuella omprövningar av assistansbeslut enligt LSS helt i enlighet med

kommande lagändring och Försäkringskassans omedelbara agerande samt att vi från kommunens sida bättre stödjer de

individer i kommunen som den senaste tiden har fått sin statliga eller kommunala assistans indragen.

Med anledning av detta vill jag och Liberalerna i Borlänge ställa följande frågor till omsorgsnämndens ordförande

Anita Nordström:

1. Tycker du som omsorgsnämndens ordförande, att regeringens omsvängning i LSS-frågan, nu föranleder dig att

agera i den här frågan, till förmån för Borlänges LSS-användare? I så fall hur?

2. Hur ser du på att från kommunens sida nu bättre stödja de individer i kommunen som den senaste tiden har fått

sin statliga eller kommunala assistans indragen och att ge dessa individer samma livsförutsättningar med

personlig assistans som de skulle haft om de inte i ett tidigare skede förlorat, eller blivit nekad, statlig

assistans?

3. Hur många personer i Borlänge har under de senaste två åren förlorat sin kommunala assistans via LSS och

ersatts med beslut enligt Socialtjänstlagen, som t ex gruppbostad?



4. Försäkringskassan har lämnat besked om att omedelbart avstå eller frysa alla omprövningar av befintliga, ännu

inte indragna beslut, i väntan på den statliga LSS-utredningens slutsatser och de åtgärder som den leder fram

till. Är Borlänge kommun, med anledning av regeringens ”åtgärdspaket”, beredd att ge sina invånare samma

trygghet fram tills dess att LSS-utredningen lämnat sina svar, och därmed avstå eller frysa omprövningar av

kommunala beslut om assistans enligt LSS, vilka berörts av de senaste årens ifrågasatta domar från högsta

förvaltningsdomstolen?

5. Regeringen ifrågasätter nu äntligen den rättspraxis som skapats inom LSS de senaste åren. Är Borlänge

kommun beredd att återge tryggheten till dem som förlorat sin kommunala personliga assistans och i stället

ersatts med insatser enligt Socialtjänstlagen?

6. Som en konsekvens av den ökade andelen kommuninvånare som förlorat, eller skulle komma att förlora, sitt

beslut om personlig assistans och i stället skulle få kommunalt beslut om insats enligt Socialtjänstlagen, som t

ex gruppbostad, skulle fler gruppbostäder behövas i Borlänge. Hur tänker Borlänge kommun agera, med

anledning av den pågående LSS-utredningen och signalerna i regeringens nu aktuella och akuta åtgärdspaket,

vad gäller planeringen av utbyggnaden av gruppbostäder? Kommer kommunen avvakta byggande av

gruppbostäder, avsedda för dem som förlorar sin assistans, i väntan på konsekvenserna av den pågående LSS-

utredningens slutsatser?
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