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Remiss Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget och överlämnar 

yttrandet till Socialdepartementet. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun är remissinstans gällande den statliga offentliga utredningen, 

SOU 2018:88. Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som 

hör till socialförsäkringsbalken. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på 

remissvar som ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 12 november 

2020.  

 

Remissvaret utgår från statliga offentliga utredningens rubriksättning och 

innehåller de rubriker där socialförvaltningen föreslår att socialnämnden yttrar 

sig. Förvaltningen föreslår inga kommentarer beträffande de avsnitt i 

utredningen som regeringen, enligt remissdirektivet, redan har fattat beslut om 

ska hanteras på annat sätt.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2020-10-20 - Snau §82 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020 

Förslag till Remissyttrande till Socialdepartementet daterat 20201014 PDF  

  

 

Beslutet skickas till: 

Socialdepartementet 

Enhetschef Anna-Lena Gunnarson 

Verksamhetschef Susanna Olsen 

Enhetschef Berat Shabani 
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Socialförvaltningen 
Anna-Lena Gunnarson, enhetschef 
Gislaveds kommun   

332 80 Gislaved 
Tel: 0371 - 81000 
socialforvaltningen@gislaved.se  www.gislaved.se 

 

 

Ert diarienr: S2019/00088/SOF 

Vårt diarienr: SN.2020.76 

2020-10-14 

s.remissvar@regeringskansliet.se och 

s.sof@regeringskansliet.se 

      

 

Svar på remiss från Socialdepartementet: SOU 2018:88 

LSS-utredningen 
 

Inledning 

Remissvaret är en skrivning från socialnämnden i Gislaveds kommun. Svaret utgår från LSS-

utredningens rubriksättning och innehåller de rubriker där socialnämnden har kommentarer. 

Socialnämnden kommenterar inte de avsnitt i SOU 2018:88 som regeringen, enligt remissdirektivet, 

redan har fattat beslut om ska hanteras på annat sätt. 

 

Gislaveds kommun ser både fördelar och förbättringsområden i utredningens förslag. Gislaveds 

kommun anser att kostnaderna för kommunerna är lågt räknade. Kostnaderna kommer troligtvis bli 

högre än vad utredningen angett. Utredningens beräkningsmodell samt de ekonomiska 

konsekvenserna för kommunerna behöver ytterligare förtydligas, då regeringen redan ändrat på 

förutsättningarna i LSS-utredningen genom beslut om ytterligare utredningar för att t.ex. svårt 

psykiskt funktionsnedsatta ska tillförsäkras kompetent och professionellt stöd, samt att barn under 

16 år även fortsättningsvis ska ha möjlighet att få personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, 

SFB.  

 

Gislaveds kommun ställer sig positiv till de förändringar som förslås förutom att personlig service och 

boendestöd ska kunna beviljas utöver redan beviljat stöd i form av gruppbostad eller servicebostad.  

Det är även positivt att insatsen personlig assistans föreslås få en huvudman. Men att det fortfarande 

ska vara två huvudmän för det ekonomiska ansvaret i form av kommunal ersättning för de första 20 

timmarna per vecka är ingen godtagbar lösning. 

 

Bostaden 

Gislaveds kommun anser det positivt att personer med personkretstillhörighet med behov av 

personlig service och boendestöd kan få det som en insats enligt LSS, i de fall då deras 

funktionsnedsättning inte är så omfattande att det berättigar till insatsen personlig assistans. Gislaveds 

kommun anser dock att den person, som är beviljad stöd i form av gruppbostad eller servicebostad, 

även fortsättningsvis ska tillförsäkras det personliga stöd som behövs utan ytterligare beslut om 

personlig service och boendestöd. 

 

 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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Socialförvaltningen 
Anna-Lena Gunnarson, enhetschef 
Gislaveds kommun   

332 80 Gislaved 
Tel: 0371 - 81000 
socialforvaltningen@gislaved.se  www.gislaved.se 

 

 

 

Barn och familj 

Insatsen ”avlösarservice i hemmet” byter namn till endast ”avlösarservice”. Begränsningen i insatsen, 

att stödet endast ska ske i hemmet eller dess omedelbara närhet, tas bort. Avlösare ska kunna göra 

aktiviteter även utanför hemmet. Förändringen är positiv. Det är även positivt att insatsen korttids-

tillsyn blir ”förlängd utbildning i fritidshem” och föreslås följa skollagen när det gäller åldersgränsen. 

Det bedöms förenkla handläggningen och även ge en tydligare förståelse för insatsens innehåll. 

 

Gemenskap 

Den förändring som föreslås när det gäller insatser som främjar den funktionsnedsatta personens 

möjlighet att delta i aktiviteter och gemenskap med andra; ”ledsagning” och ”kontaktperson” är 

positiv. Boendestödet ska, tillsammans med den funktionsnedsatte, kunna planera in de aktiviteter 

som behöver ledsagning och på så sätt skapa en större trygghet och helhet.  

Att kunna få kontaktperson tillsammans med andra främjar möjligheten att få lära känna ytterligare 

personer och göra saker tillsammans. Det kanske kan öppna upp för möjligheten att få en ”riktig” 

kompis. Det är naturligtvis viktigt att personer som inte alls klarar eller önskar att dela sin 

kontaktperson med andra i gruppaktiviteter får en egen kontaktperson.    

 

Daglig verksamhet 

Gislaveds kommun ställer sig positiv till att det föreslås bli tydligt att landets kommuner har rätt att 

betala ut habiliteringsersättning till den som deltar i daglig verksamhet. Gislaveds kommun kan även 

utifrån en likställighetsprincip se att det blir en fastlagd summa/timpeng för de personer som deltar 

hel- eller halvdag på daglig verksamhet utifrån att statsbidrag betalas ut. 

 

Personlig assistans 

De förändringar i insatserna personlig assistans, som föreslås i LSS-utredningen och som påverkar 

kommunens ansvar, är att huvudmannaskapet för all assistans läggs över på Försäkringskassan som 

fattar beslut enligt socialförsäkringsbalken, SFB.  De 20 första timmarna per vecka ska dock, enligt 

förslaget, fortsättningsvis betalas av kommunen. Skälet till LSS-utredningens förslag, att kommunen 

fortfarande ska vara bidra till den ekonomiska ersättningen för biståndet, är att kommunerna även 

fortsättningsvis ska ta ansvar för kommunens medborgare och se till att lösa behovet utifrån den 

funktionsnedsattes individuella behov och inte lockas till att se det statligt bekostade stödet som den 

enda lösningen. 

 

Gislaveds kommun ställer sig positiv till att det blir endast en huvudman, Försäkringskassan. Förslaget 

att det ändå ska vara delat ansvar för den ersättningsdelen ser inte Gislaveds kommun som en bra 

lösning. Argumentationen i LSS-utredningen att kommunen skulle lockas att se det statliga bekostade 

stödet, personlig assistans, som den enda lösningen på den funktionsnedsatte personens behov om 

kommunen inte skulle stå för del av assistanskostnaden ses som något märklig.  
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Socialförvaltningen 
Anna-Lena Gunnarson, enhetschef 
Gislaveds kommun   

332 80 Gislaved 
Tel: 0371 - 81000 
socialforvaltningen@gislaved.se  www.gislaved.se 

 

Det förtydligas även i utredningen att dubbelassistans inte längre ska kunna beviljas om hjälpmedel 

och/eller bostadsanpassning kan förhindra det behovet. Den föreslagna förändringen ställer sig 

Gislaveds kommun sig positiv till. 
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