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Handikappade
får inte bo borta
Föräldrars avlastning kostar för mycket.
Nu inför kommunen
nya riktlinjer för LSS.
Flera handikappade
Järfällabor riskerar att
bli av med sin korttidsvistelse efter årsskiftet.
De sparade pengarna ska gå till missbrukarna.
– Vi måste ha en godtagbar
standard inom hela fältet.
Missbrukarsidan behöver
mer pengar. De äldre knarkarna har ett liv som inte är
värdigt. Därför har vi i budgeten från 2006 ﬂyttat över
en miljon från handikappomsorgen till individ- och
familjeomsorgen,
säger
socialnämndens ordförande
Jan-Erik Junthé (s).
KOMMUNEN HAR sett över
hela hanteringen av LSS,
lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade,
eftersom revisorerna kommit fram till att verksamheten kostar för mycket.
Redan i somras varslades
föräldrar med handikappade barn om att barnens vis-

telser på korttidsboenden
kunde dras in. Enligt de nya
tillämpningsreglerna
för
insatser enligt LSS, ska barnens behov i stället kunna
tillgodoses inom ramen för
personlig assistans.
Ärendet har tidigare bordlagts i socialnämnden. Nyligen antogs tillämpningsreglerna med vissa justeringar.
Bland annat ska principiellt
intressanta ärenden lyftas till
socialutskottet eller socialnämnden för beslut.
NU ÅTERSTÅR ATT se vilken
tolkning sociala utskottet
eller nämnden gör av rätten
till dubbla insatser som personlig assistans och kortidsvistelse.
Jan-Erik Junthé kan inte
uttala sig om enskilda fall,
utan säger att det kommer
att göras individuella prövningar.
– Det kan bli så att
människor förlorar insatser.
Men även om förändringen
drabbar enskilda hårt, måste
våra bedömningar vara rimliga i förhållande till lag-

stiftningen. Reglerna ska
vara enhetliga, säger JanErik Junthé.
Lennart Nilsson (kd) är
tveksam till tillämpningsreglerna.
– Det hade varit bättre att
utbilda biståndsbedömarna.
Att lägga en tillämpningsmall över LSS, som är en
utpräglad rättighetslag, är
feltänkt. I grunden handlar
det ju om ett antal individer
som har vissa behov som vi i
kommunen enligt lagstiftning är skyldiga att tillgodose.
FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, märker
att allt ﬂer kommuner inför
tillämpningsregler för LSS.
– Man tycker att LSS
kostar för mycket. Men
eftersom det är en rättighetslag, så kan inte kommunerna
genom
egna
riktlinjer
begränsa de rättigheter individen har, säger FUB:s förbundsjurist Jesper Dahl.
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