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Remissvar till Betänkandet SOU 2018:88 Översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättning  

(dnr S2019/00088/SOF) 
 
Sammanfattning 
Ängelholms kommun instämmer i stort med lagförslaget och ser att behov av en ny 
lagstiftning inom området är högst aktuellt. Ängelholms kommun uppskattar den 
möjlighet som kommunen har fått att lämna synpunkter på förslaget och bidrar 
med nedanstående. 
 
Boende  
Enligt betänkandets förslag kvarstår otydligheten kring Annan särskilt anpassad 
bostad och viss grundanpassning. Önskvärt att detta förtydligas (s. 219). 
 
Personlig service och boendestöd 
I betänkandet framgår inte tydligt skillnaden mellan insatsen Bostad med särskild 
service i form av servicebostad och den nya förslagna insatsen Personlig service 
och boendestöd. Däremot framgår det i betänkandet att den enskilde parallellt kan 
ha rätt till insatsen Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad 
och Personlig service och boendestöd. Vi befarar att detta komplicerar 
handläggarens bedömning om den enskilde har behov av insatsen servicebostad 
alternativt Personlig service och boendestöd utifrån att insatserna har liknande 
kriterier (s. 231). 
 
Kontaktperson 
Enligt betänkandet ska stödet i form av biträde av kontaktperson kunna ske genom 
en gruppaktivitet om den enskilde samtycker till det. Är det tänkt att det i beslutet 
om kontaktperson ska framgå om stödet ska ske i grupp eller enskilt? (s. 284). Vi 
ser en risk med svårigheter att verkställa beslut i grupp utifrån brukarens 
individuella förutsättningar. 
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Daglig verksamhet 
Kriterierna för rätten till insatsen Daglig verksamhet är otydliga, då insatsen kan 
kombineras med studier och arbete likaså samarbetsformen mellan kommun och 
arbetsförmedling (s. 34, 303, 304). 
 
Förlängd utbildning i fritidshem 
Synpunkter på namnet på insatsen Förlängd utbildning i fritidshem som associerar till 
utbildning vilket inte är varken syfte eller innehåll för insatsen. Vi föreslår att 
insatsen ska heta Förlängt fritidshem (s. 248). 
 
Personlig assistans 
Uppföljningsansvaret av assistansen bör inte ligga på kommunen (s. 39), då 
kommunen inte äger besluten och inte heller alltid verkställigheten av dessa beslut. 

 

Trots förslaget att staten ska vara huvudman för insatsen personlig assistans ser vi 

risk för en kostnadsförskjutning från staten till kommunerna då ansvaret för de nya 

insatserna Personligt stöd till barn och Förebyggande pedagogiskt stöd ligger hos 

kommunen. Dessa två insatser kan i stort anses ersätta den nuvarande insatsen 

Biträde av personlig assistent enligt 9:2 § LSS och assistansersättning enligt 

Socialförsäkringsbalken för barn under 16 år.  

• Positivt med en huvudman för insatsen personlig assistans utifrån 
rättssäkerhet och likabedömning. 

• Det är bra att annan hjälp som kräver ingående kunskap om personen 
föreslås tas bort för bedömningen av rätten till personlig assistans då det i 
dagsläget är svårbedömt.  

• Positivt med förslaget är att kommunen inte ska betala ersättning för 
sjuklöner för assistenter som inte är anställda av kommunen. 
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