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Arbetsgivaralliansen är en fristáende arbetsgivarorganisation for ideella och idéburna
organisationer. Grunden fOr Arbetsgivaralliansen är att verka sâväl med arbetsrattslig
specialistkunskap som med samlad kompetens och kunskap om den ideella sektorns
frutsattningar och vilikor. Vára medlemmar bedriver verksamheter i sju olika branscher.
Betänkandet besvaras av respektive branschkommitté fOr medlemmarna i branscherna Yard
och Omsorg, TRIA - Social tregrening i arbetslivet samt Utbildning och Folkbildning.

Sammanfattning

Arbetsgivaralliansens medlemmar har beretts mOj lighet aft inkomma med yttrande Over
betänkandet Oversyn av insatser enligt LSS och assistansersattning och har härvid synpunkter
pa utredningens forslag i delarna; 5. Bostaden, 6. Barn och familjer, 7. Gemenskap -
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kontaktperson, 8. Sysselsattning, 13. Tillstánd och tillsyn, 14. En ny lag -

informationsinsatser, 16. Utjamning av kostnader och slutligen 17. Konsekvenser av
fdrslagen.

Arbetsgivaralliansens medlemmar är särskilt positivt inställda till fOrslaget om den nya
insatsen personlig service med boendestOd men anser det behöver fortydligas och att
gransdragningar gentemot övriga insatser krävs, mer precist gallande forslaget att mojliggora
insatsen ocksà till de som idag beviljats bostad med särskild service och gruppbostad. I
avsnittet Sysselsattning och forslaget om habiliteringsersattning Onskas en mer beskrivande
benamning pa insatsen som anpassas till mâlgruppen fOr insatsen.

Till avsnittet Tillstánd bar Arbetsgivaralliansens medlemmar redovisat sin syn pa behovet av
mojlighet att i stärka enskilda rattighetstagare enligt lagen i mojligheten att erhâlla
ekonomiskt stöd fOr juridisk râdgivning vid oberoende laglighetsprovning av de beslut som
väntas fdlja pa införandet av de nya insatserna. Málgruppen for LSS har som regel särskilda
svârigheter aft tilivarata sina rattigheter och fi5reningen menar aft Inspektionen for
Socialforsakringens undersokningar kiart och tydligt talar emot utredarens slutsats.
Arbetsgivaralliansens medlemmar anser sig vidare särskilt berOrda av de regleringar avseende
tillstânden fOr att bedriva verksamhet enligt lagen som fOreslás tillkomma och den viktigaste
frâgan att fâ besvarad är hur befintliga och kommande tillstând ska behandlas i Overgângen,
samt om utredaren avser âterkomma med kostnadsbild fOr fOrslaget.

Det system fOr kostnadsutjamning som finns idag favoriserar kommunal regi av verksamheter
mom LSS. Arbetsgivaralliansen anser att utredaren presenterat goda skäl som talar fir aft
modellen bOr Overges till fOrmân fOr det totalkostnadsindex som beskrivs som alternativ.
Arbetsgivaralliansen menar att utredaren hade bort vikta det forslaget tyngre av
konkurrenssnedvridningsskal ftr aft mojliggOra att dess medlemmar i ideell och idéburen
verksamhet konkurrerar pa jambordiga villkor sidan om kommunal regi och kommersiella
aktOrer.

I utredningens avsnitt som behandlar kvalitetsuppfOljning och kompetenskrav pa personal
mom LSS-verksamheter redovisas flera genomfOrda satsningar pa homing av
baskunskapsnivàn mom främst i kommunal regi bedrivna verksamheter. Arbetsgivaralliansen
som fOreträder verksamheter som vilar pa ideell och idéburen grund är angelagen om att
ocksà dess medlemmar erbjuds mOj ligheter aft genom statligt finansierade kunskapssatsningar
ta del av de verktyg som krävs fOr att uppnâ god kvalitet enligt Socialstyrelsens fOreskrifter.

Om avsnitt 5, Bostaden

Stöd i vardagen - oavsett boendeform

Arbetsgivaralliansens medlemmar delar utredarens syn pa behovet av en ny insats som ger ett
mer flexibelt stOd oavsett vilken boendeform som den enskilde som ansOker om stOdet bar
valt. Beskrivningen av vilka delmoment som kan tänkas inga i insatsen synes svara väl mot de
luckor som dagens insatser lämnat.

Emellertid ger fOrslaget upphov till ett antal fOljdfragor som hitintills är obesvarade; dà
dagens insats boende med särskild service är beskriven som en heltäckande insats, med
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uppdrag att svara for hela den boendes behov - hur är avgränsningen meilan insatserna tänkt
aft goras? Och vidare, hur ska insatsen verkställas rent praktiskt; blir det genom en riktad
kostnadsf'orstarkning till den valda boendeinsatsen for att mojliggora exempeivis rekrytering
av ytterligare personal med kompetens for det individuella hjaipbehovet som brukaren
beviljats sarskiid service for, elier ska den nya insatsen ingá i valfrihetssystem dar brukaren
själv väljer utforare? (s.226)

Arbetsgivaraiiiansens medlemmar ställer sig positiva till forslaget sàsom dOrrOppnare fOr ett
verkligt fritt val av boendeform, men insisterar pa att forslaget kompletteras med ett krav pa
att en individuell utredning av de olika moj ligheter som respektive boendeform erbjuder
genomfOrts infOr besiut om insatsen fattas. I utredningen bör delaktighet och plan for
utveckling i insatsen dokumenteras.

När det galler benamningen av den nya insatsen personlig service med boendestöd viii
Arbetsgivaralliansens medlemmar se en enklare och for mâlgruppen mer beskrivande
tituiering an fOreslagna personlig service med boendestod som uppfattas som kommersiellt
ifirgad, teknisk och fOrvaxiingsbar med boendestOd enligt Sociaitjanstiagen. Forslagsvis
personligt stOd, stOd i vardagen, elier motiverande stOd.

Särskilt anpassad bostad beskrivs i Inspektionen for SocialfOrsakringens rapport 2015:9 som
en otydligt formulerad och fOga använd insats. Arbetsgivaraliiansen tror att insatsen i sig är
behOvlig och aft den kan komma att väijas av fler om inneháiiet fortydligas och mOjligheten
ges att kombinera den med andra insatser sásom den nu fOreslagna personlig service med
boendestöd. (s. 1038)

Om avsnitt 6, Barn och familjer

Förslaget 6.3.6

Arbetsgivaralliansens medlemmar ställer sig positiva till fOrslaget om att stryka fdrbehállet
om aft stOdet ska ges i hemmet som tros bidra till att insatsen inte far den träffsäkerhet som
behOvs.

6.4.1 Korttidstillsyn for skolungdom over 12 hr

Arbetsgivaralliansens medlemmar ställer sig positiva till fOrsiaget om ändrad benamning pa
insatsen, och likaledes att frágan om fdrlangd utbildning i fritidshem behOver utredas med
syfte att kiargora om insatsen ratteligen sorteras under skoiiagen eller ej. Mediemmarna
instämmer i aft insatsen som bar karaktären av rattighetslag bOr anpassas till att ge uttryck for
en sádan extra insats ocksá i fdrhàilande till de utvidgningar som gjorts av rätten till fritids i
14 kap. 7 §. I avvaktan sâdan reglering bidrar ett namnbyte pa insatsen till aft bättre beskriva
insatsen.
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6.5.6 Overväganden om korttidsvistelse

Utredarens uppfattning att bade insatserna korttidsvistelse utanför det egna hemmet och
särskilt boende for barn bOr finnas kvar delas av Arbetsgivaralliansens mediemmar. Insatserna
fyller olika syften.

6.6 Boende och bostad for barn

Arbetsgivaralliansens mediemmar ser behovet av insatsen och instämmer i forslaget.

Om avsnitt 7, Gemenskap

7.3.5 Kontaktperson

Arbetsgivaralliansens medlemmar ställer sig positiva till utredarens syn pa behovet av
kontaktperson som en självklar och nOdvandig insats fOr den var sociala kontaktnät annars
uteslutande utgors av brukare och personal mom beviljat boende med särskilt stOd eller daglig
verksamhet.

Emellertid har medlemmarna en frâga till utredaren; riktar sig insatsen kontaktperson till
nâgon särskild personkrets, och kommer insatsen att kunna kombineras med exempelvis
personlig service fOr den som exempeivis kan fOrväntas fâ ett behov av omvârdnad under
tiden som insatsen med kontaktperson pâgár?

Frâgan har ocksâ baring pa fiirslaget om att kontaktperson fOr gruppaktivitet ska kunna
beviljas. Arbetsgivaralliansen viii veta mer om hur samordning är tänkt ske fOr det fall att de
som beviljas insatsen exempelvis ocksâ är beviljade olika boenden, hur ser gransdragningen
Ut mot boendeinsatsen? Finns det ett forsiag pA hur delaktigheten i insatsen ska tillvaratas fOr
att sakerställa att var brukares individuella behov och Onskningar genomfOrs?

Utredarens fiirslag om att Myndigheten fOr ungdoms- och civilsamhallesfrAgor ska ta fram en
handledning fOr hur ökad inkludering och delaktighet fOr personer med funktionsvariation ska
kunna ske i fOreningslivet tas emot väl av Arbetsgivaralliansen som fOreträder
civilsamhallesorganisationer mom sju branscher. FOreningens medlemmar tar redan idag ett
stort ansvar fOr att Overbrygga kiyftor mellan olika grupper som ställts i utanf?irskap. Om
fOrsiaget om handledning och vidare utredning hos myndigheten blir verklighet Onskar
Arbetsgivaraiiiansen fA information och beredas mOjlighet att beskriva sin verksamhet och
arbetsgivarfOreningens kontaktnät mom dessa sju branscher mom civilsamhäiiet. (s. 286)

Om avsnitt 8, Sysselsattning

8.3 llabiliteringsersättning

Arbetsgivaralliansens medlemmar stälier sig positiva till utredningens fOrsiag om tillagg i
befogenhetslagen fOr att Astadkomma en likartad praxis Over landet och kiargOrande Over
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ersattningens pâverkan pa ersattningar och bistánd eniigt annan lagstiftning. Emeilertid anser
medlemmarna aft ett mer beskrivande nanm pa ersättningen bör utarbetas som pâvisar
kopplingen till deltagande i insatsen daglig verksamhet, ftsrslagsvis sysselsattningsersattning
eller daglig verksamhetsersattning. (s.326)

Om avsnitt 13, Tillstãnd och tilisyn i LSS

13.2.4 Oberoende juridiskt stöd i ärenden om insatser enligt LSS

Arbetsgivaraiiiansens medlemmar viii under denna punkt ta tiliffihlet i akt aft lyfta fram
Inspektionen fOr Socialftrsakringens rapport 2014:18 Sociaforsakringsmâl I
forvaltningsdomstolarna som redogor fir de ännu aktuella förháilandena vad avser
rättsskerheten vid handiaggning och domstolsprocess av sociaifOrsakringsmál utifrân
nuvarande reglering av rätten till juridiskt biträde vid tvist i sociaifOrsäkringsmâl. Av
rapporten framträder eft beaktansvart stort behov av just oberoende juridisk ràdgivning till
mâlgruppen som kan komma i frâga fOr insatser enligt den reformerade LSS. När nu
utredningen fOreslár flSrndrade insatser kommer behovet av mojiigheten till rattslig
överprovning av de mánga beslut som faftas öka dramatiskt, hur tydlig lagstiftaren an är i sin
ambition iamnar nya regieringar aiitid utrymmen fOr tolkningar som máste provas i iaga
ordning. Det bör i detta inledande skede av en reformerad lag - särskilt som den avser tvá nya
insatser till barn med funktionsvariationer - tillfOrsakras var och en rätten till stöd i den
juridiska snarskogen. En lagstadgad rätt till rattshjLilp behövs dâ dessa mâl per definition bör
anses vara av sadan art och betydelse samt besifta sadant värde aft det är rimligt aft staten âtar
sig kostnadsansvaret. Sammanfattningsvis instämmer inte Arbetsgivaralliansens medlemmar i
aft tillgangen pa ideellajuridiska râdgivare med tillracklig kompetens aft agera ombud i
fdrvaltningsmál kommer dess medlemmars brukare till del, vilket i forlangningen ocksA
pâverkar verksaniheterna som svarar fir aft utfOra de insatser där frâga är huruvida de svarar
mot behovet eller ej. (s. 551)

Nedan citat härrör fran publikationens ingress pa
https ://inspsf. se/publikationer/rapporter/20 14/2014-1 0-20-socialforsakringsmal-i-
forvaltningsdomstolarna

ISF:s undersokning visar aft mojligheten aft f raft vid Forsakringskassans omprovning varierar beroende pa när i
mânaden personen ar fOdd. Detta beror pa aft arendena firdelas mellan omprovningsenhetema utifrân
fOdelsedatum och aft de olika omprovningsenhetema har olika andringsfrekvens (andel ändrade beslut).
Mojligheten aft f raft vid domstolsprOvning varierar i stallet beroende pa var i landet man är bosaft. Det ar stor
skilinad i andringsfrekvens aven mellan de tolv frvaltningsrattema i landet.

I ISF:s undersokning framkommer aft den vanligaste orsaken till aft besluten ändras av domstolen itr aft den gor
en annan vardering av bevisningen an vad FOrsakringskassan gjort och inte aft ny bevisning kommer in.
UndersOkningen visar aft den skilinad som uppstAr i Forsakringskassans omprovningsenheter mellan personer
som Ar fOdda i olika delar av mAnaden fmns kvar efter provning i domstol. Det Ar alltsA betydligt fler av de
personer som är fOdda i andra halvan av mAnaden som ifir bifall i sina Arenden An av dem som Ar fOdda i fOrsta
halvan av mânaden.

Skilinader i andringsfrekvens mellan forvaltningsrattema kan jute fbrklaras av skilinader i individuella
egenskaper hos dem som överklagar. De egenskaper som har undersokts ar bland annat kOn, Alder, civilstAnd,
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utrikesthdd, utbildningsnivã, branschtillhOrighet, yrke och sjukskrivningshistorik. I mâl där den som overkiagar
har ett ombud, dar det kommer in fly bevisning eller där fOrvaltningsratten hailer muntlig frhandIing är
sannolikheten aft f bifall större an i de mâl där detta inte forekommer. Dessa faktorer kan dock inte heller
förklara skillnadema i ndringsfrekvens mellan f'Orvaltningsrattema. Resultatet av undersokningen tyder pa aft de
huvudsakliga forkiaringama till skilinaderna i andringsfrekvens i stailet ligger hos domstolarna.
Forvaitningsratterna har olika synsatt i fiera frâgor. Skilinader fmns dels pa domstolsnivâ, dar ledningen beslutar
om verksamhetens organisation, dels i handlaggningen och bedomningen av enskilda mâI.

Personer som bar ombud, eller som har haft en muntlig fbrhandling i ftirvaitningsratten, hr mer benagna aft
overkiaga till kammarräften. Ytterligare en faktor som verkar oka overklagandefrekvensen hr aft
fOrvaitningsratten tydligt fbrklarar vad som bar varit avgorande for utgángen i mâlet. Slutsatsen blir aft ju bhttre
en person fOrstâr fOrvaltningsrattens dom, desto större hr sannoliltheten fOr aft hen kommer aft overklaga.

I de fiesta socialfOrsakringsmâi fmns eft stort bedomningsutrymme. Det fmns utrymme fOr aft tolka lagen pa
olika säft utan aft det gár aft slâ fast vad som hr rhft eller fel. När lagstiftaren lämnar over ett stort
bedonmingsutrymme till domstolarna blir tillampningen mer oforutsagbar. Risk finns dâ ocksâ for oiikformighet
i tillampningen.

En generell slutsats av undersokningen hr aft rättssäkerhet hr resurskrävande. Partema i sociaiforsakringsmâlen
hr inte jämnstarka. Den person som ärendet berör saknar ofta kunskaper om socialforsakringsreglema och har
kanske inte mojlighet aft skaffa sig eft ombud. Som motpart star Forsakringskassan och dess professionella
processfOrare. Det hr dhrtbr viktigt aft domstolarna har tillrhtckligt med resurser fOr aft utreda mâlen och skriva
tydliga domskhtl.
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Tillstándsplikten berör redan idag flera av Arbetsgivaralliansens medlemmar som är utftSrare
av tillstândspliktig verksamhet och vid genomlasning av de £dreslagna £drandringana samt
overgángsbestammelsema saknas ldrhandsinformation om hur redan beviljade tillstánd att
bedriva verksamhet ska behandlas, samt om vilken eventuell kostnad som kan komma att
fdrknippas med tillstàndsprocessen.

13.4.3 Utökade krav for tillsthnd att bedriva verksamhet enhigt LSS

Arbetsgivaralliansens medlemmar ställer sig positiva till att Inspektionen £Or yard och
omsorg, IVO, fdreslás utreda om frekvenstillsyn i gruppbostader kan höja kvaliteten men vill
betona vikten av att kostnadsaspekten fOr sàväl ansökan som den administrativa bördan med
att prestera underlag far sáväl tillstánd som tilisynsarenden beaktas. Verksamheterna far redan
som det är avdela betydande resurser at administrationen vilket till viss del fdrstàs är
nodvandigt men mâste stâ i proportion till fOrutsattningarna aft faktiskt bedriva verksamheten
och tillhandahálla insatserna. Det framkommer inte nàgon kostnadsprognos avseende de nya
tillstânden vilket hade varit önskvärt! (s. 566-67)

13.5.2 KompetenshOjande insatser mom LSS

Under avsnittet redogor utredaren thr ett antal genomforda kunskapssatsningar som vad det
verkar riktats enbart till SKL:s mediemmar och verksamheter mom LSS som bedrivs i
kommunal regi, varft5r Arbetsgivaralliansen viii framfOra önskemàl om aft de insatser som
genomfors med statliga medel ocksà riktar sig till den ideella och idébuma sektom som pa
lika villkor omfattas av Socialstyrelsens foreskrifter avseende kunskaper hos personal som ger
stöd, service eller omsorg eniigt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsattning
(SOSFS 20 14:2). (s. 572-5)

Om avsnitt 14, Ny lag om stöd och service

14.9 Informationsinsatser

Inför införandet av en ny lag och de foreslagna nya insatserna fdreslás ett omfattande
informationsarbete genomfiiras i samverkan med SKR och kommunerna. Arbetsgivaralliansen
vill lyfta fram vikten och behovet ocksâ av aft informationsinsatser riktas till utfOrare i annan
regi an kommunal; privat kommersiell eller idéburen fOr att säkerställa iikformighet i
insatserna och dess kvaiitet.

Om avsnitt 16, Utjamning och fordelning av kostnader

16.1.18 FOrdelar och nackdelar med att ersätta personalkostnadsindexet
med ett totalkostnadsindex
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Arbetsgivaralliansens medlemmar mom branscherna Várd- och Omsorg samt TRIA- Social
tregrening i arbetslivet, tillhör de privata och idéburna aktörer som missgynnas av nuvarande
kostnadsfirdelnings- och utjamningssystem. Vi anser att det är konkurrenshämmande och i
strid med EU-rattsliga principer fir en oppen och fri marknad att med utredningens belagg fOr
hur de kommunala egenregi-verksamheterna premieras av nuvarande modell välj a att kvarstá i
den modellen trots att alternativet med totalkostnadsindex främjar lika marknadsmassiga
villkor. (s.699)

Om avsnitt 17, Konsekvenser av forslagen

17.4.7 Sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet och smã
företags situation piiverkas

Utredarens forsiag lämnar det öppet for landets kommuner att avgOra dels vilken eller vilka
driftsformer som de nya insatserna ska erbjudas genom, dels besluta om vilken kompetens
som skall krävas for att fá utfira respektive insats. Detta Overensstämmer inte med de
kompetensbehov som utredningen pàvisat och Overlämnat till Socialstyrelsen och IVO aft
prOva. Arbetsgivaralliansens medlemmar motsätter sig en sádan ordning som Oppnar upp for
varierande stallningstaganden avseende verksamhetskrav och kompetens utifrân kommunalt
tyckande. Insatsens utformning bör i fOrsta hand regleras i lag, och firordning prOvat av
tillstãndsbeviljande myndighet fOr att tillfirsäkra sàväl god kvalitet som konkurrensneutrala
villkor. (s.738)

I defta ärende fOreträder Arbetsgivaral!iansens styrelseordffirande jamte fdrbundsdirektOr Foreningens
medlemmar i branscherna Vârd- och Omsorg, TRIA - Social tregrening i arbetslivet samt Utbildning-
och folkbildning.

Hans-GOran Elo, FOrbundsdirektOr
Arbetsgivaralliansen

Râdgivare: Anna Dicander

Arbetsgivaralliansen


