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Betänkande Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen, SOU 2018:88                                     

Yttrande till Socialdepartementet 

Hallsbergs kommun ställer sig positiv till flera av förslagen i Socialdepartementets 

betänkande av översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 

2018:88. Betänkandet syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga 

insatser i LSS. Lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet. Hallsbergs kommun har synpunkter kring några av 

förslagen i utredningen: 

Bostaden 

Insatsen ”särskilt anpassad bostad” bör preciseras ytterligare och tydliggöras för 

att förtydliga vilka som är den egentliga målgruppen för insatsen.  

När brukaren får beslut om särskilt boende bör alla insatser redan ingå i en sådan 

insats. Fler beslut som personlig service och boendestöd kan förvirra för både 

brukaren som utföraren. Hallsbergs kommun anser inte att insatsen personlig 

service och boendestöd, ska beviljas samtidigt som beslut om bostad med särskild 

service finns.  

Avseende om insatsen utförs inom det ordinära bostadsbeståndet ställer sig 

kommunen positiv till insatsen. Detta då stödet till den enskilde blir mer flexibelt. 

 

Barn och familjer 

Hallsbergs kommun anser att insatsen personlig assistans ska finnas kvar för barn. 

Den föreslagna nya insatsen kan komma att medföra stora merkostnader för 

kommunerna. Kommunerna behöver bygga upp nya verksamheter för att rusta 

för alla barn under 16 år. Det blir som personlig assistans men man döper om det.  

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år förslaget tillstyrks. Förslaget att överföra 

insatsen till skollagen bidrar till att den enskilde får stöd utan att särskiljas. Denna 

insats har tydlig koppling till särskolan och fritidshemmet där kommunen ansvar 

och kompetens finns 
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Sysselsättning 

Statsbidraget som ska stimulera höjning av habiliteringsersättningen bör 

permanentas, eftersom många kommuner avstår från att söka bidraget då det kan 

innebära en ökad kostnad för kommunerna då bidraget avslutas. 

 

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun 

Hallsbergs kommun ställer sig mycket positiv till en tydligare och mer konkret 

ansvarsfördelning i huvudmannaskapet gällande personlig assistans. Det bör även 

innebära en tydligare förväntansbild av vad kommunsektorn respektive den 

statliga sektorn ska erbjuda den enskilde. Vi är kritisk till att kostnaden för de 

första 20 timmarna fortsatt ska bäras av kommunerna. Det finns en principiell 

problematik i att en aktör ska belastas för något som endast en annan aktör kan 

påverka. Samma problematik som utredaren själv har konstaterat när 

sjuklöneersättningen till privata företag föreslås avskaffas, då den utbetalande 

aktören inte kan påverka kostnaden och det saknas ekonomiska incitament för 

privata utförare att arbeta med rehabilitering och arbetsmiljö. 

 

Det femte grundläggande behovet. 

I och med att det femte grundläggande behovet tas bort från personlig assistans 

och ersätts med förebyggande pedagogiskt stöd eller personlig service och 

boendestöd, finns det farhågor kring hanteringen. Både i beslutandet och 

verkställandet 

 

 

 

Helena Rolandsdotter Blomberg 
Områdeschef 
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