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Remissvar SOU 2018:88 LSS-utredningen översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättning  
 
Inledning 
 
Valdemarsviks kommun vill som en generell synpunkt framföra att 
remissen upplevs som otydlig och i vissa avseenden svårtolkad med 
tanke på de förändringar och undantag som skett sedan januari 2019. 
Det har i vissa avseenden varit svårt att se konsekvenser av helheten 
i förslagen vilket kanske riskerar att synpunkter inom viktiga områden 
uteblir i remissarbetet. Det hade varit att föredra att ta del av en 
uppdaterad version som beaktat förändringar och pågående 
utredningar. Betänkande är dessutom väldigt omfattande med tanke 
på den begränsade svarstid som getts.  
 
Nedan finns yttranden från Valdemarsviks kommun (kommunen).  

 
 
Bostaden 
 
Valdemarsviks kommun är positiv till förslaget att införa en ny insats i 
form av personligt stöd och boendestöd då detta möjliggör för fler 
individer att bo i ordinärt boende. Kommunen är också positiv till att 
insatsen ska kunna utföras både dag- och kvällstid. Valdemarsviks 
kommun ser dock inte att det är lämpligt att insatsen ska kunna 
beviljas i kombination med insatsen bostad med särskild service. 
Insatsen bostad med särskild service bör även fortsättningsvis vara 
den insats som ska tillgodose hela individens behov av stöd, omsorg 
och praktiska göromål i den enskildes hem.   
 
 
Barn och familjer 
 
Valdemarsviks kommun är positiv till förslaget om att avlösarservice i 
hemmet ändras till avlösarservice, för att därmed göra insatsen mer 
flexibel.  
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Gemenskap 
 
Valdemarsviks kommun är positiv till att ledsagning ska ingå som del i  
insatsen i personlig service och boendestöd. Vidare ser kommunen 
positivt på förslaget om att insatsen kontaktperson ska kunna 
erbjudas som gruppverksamhet, under förutsättning att den enskilde 
själv önskar det utförandet. 
 
Sysselsättning  

 
Valdemarsviks kommun är positiv till förslaget om en översyn av 
insatsen daglig verksamhet med utgångspunkt från en kartläggning 
av förhållandet mellan daglig verksamhet, arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet.  

 
 
Personligt utformat stöd i det dagliga livet 
 
Valdemarsviks kommun ställer sig positiva till förslaget att staten ska 
vara huvudman för all personlig assistans. Det förefaller dock orimligt 
att kommunen fortsatt ska ha betalningsansvar för de första 20 
timmarna. Vidare tillstyrker kommunen förslaget att ett 
schablonbelopp ska kompensera för sjuklönekostnader. Detta skulle 
minska handläggning och administration och kan komma att få en 
positiv effekt på arbetsmiljöarbetet hos utförare.  
 
Kommunen bedömer att det finns oklarheter i hur de föreslagna 
insatserna förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd till 
barn ska tillämpas nu när förslagen om målgrupp för personlig 
assistans inte ska beaktas. Detta bör utredas vidare. 

 

 
Övriga ställningstaganden 
 
Valdemarsviks kommun tillstyrker en översyn för att klargöra insatser 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen till dem som har insatsen 
korttidsvistelse utanför hemmet.  
 
Enligt utredarens förslag ska den nya lagen träda i kraft 1 januari 
2022, detta förefaller orimligt med tanke på de förberedelser som 
krävs  när det gäller förändrade arbetssätt, administration och 
kompetensutveckling. 
 
Kommunen vill också påtala behovet av att kunskapsstöd för 
tillämpning av nya och förändrade insatser tas fram innan lagen 
träder i kraft. 
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Valdemarsviks kommun vill också påtala vikten av att kommunerna 
kompenseras för faktiska kostnader.om utredningens förslag blir lag.  
 
 
 

 
 

    VALDEMARSVIKS KOMMUN 
 
 
  
Mattias Geving      
Kommunstyrelsens ordförande    
 
 
 
Nhela Ali 
Ordförande i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskottet 
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