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Diarienummer S2017/07480/FST

Kommunens informationsskyldighet enligt
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade S2017/07480/FST
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har som
remissinstans beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad
promemoria.
RFS ställer sig positiv till den föreslagna ändringen där
kommunerna tilldelas ett ansvar i att informera om stödinsatser för
de personer som fått beslut på avslag eller indragen
assistansersättning från Försäkringskassan. Det kan bidra till att
minska omotiverade skillnader mellan kommunerna och öka
möjligheten för fler personer att få den hjälp och det stöd de behöver
och har rätt till.
RFS vill poängtera vikten av att kommunerna upprättar fungerande
rutiner för denna nya arbetsuppgift. Dels är det viktigt att det inom
kommunerna finns rutiner för att vetskapen om att en invånare har
en ställföreträdare, det vill säga vårdnadshavare, god man,
förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare når fram till
rätt handläggare. Dels är det viktigt att kommunerna har rutiner
som säkerställer att informationen inte bara når fram till den
enskilde utan även att den enskilde verkligen förstår innebörden av
informationen.
Enligt Socialstyrelens förslag kan kommunen ge informationen om
förutsättningarna för insatser enligt LSS skriftligt eller muntligt.
Redan i dag har kommunerna i uppgift att verka för att personerna
som omfattas av personkretsarna får sina behov tillgodosedda.
Därför vill RFS förorda att informationen ges i möjligaste mån
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genom ett personligt möte med den enskilde och dennes
ställföreträdare om sådan finns. Ställföreträdaren kan vara
kommunens representant behjälplig i att säkerställa att den enskilde
tillgodogör sig informationen om insatser enligt LSS fullt ut.
I promemorian skrivs: ”Om den enskilde enligt Försäkringskassans
beslut inte ingår i personkretsen enligt 1 §, torde det också vara
uppenbart obehövligt att lämna sådan information som avses.” Då
kommunen även har andra stödinsatser än de som anges i LSS anser
RFS att denna informationsskyldighet bör gälla även de som inte
omfattas av personkretsen enligt 1 §. Dessa personer kan vara i
behov av andra stödinsatser som kommunen har att erbjuda.
Uppdragstagarna i de lagreglerade frivilliguppdragen kommer
väldigt nära de som behöver samhällets stöd som mest. Ibland ingår
det till och med i frivilliguppdraget, framförallt för gode män och
förvaltare, att tillse att huvudmännen får det stöd de behöver. RFS
vill därför poängtera vikten av att se uppdragstagarna som en
betydande resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de
har behov av.
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