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Remissvar från Halmstads kommun avseende slutbetänkande 
”Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)”  

Halmstads kommun har ombetts svara på remiss av slutbetänkandet ”Möjlighet 
att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktions-
nedsättning (SOU 2008:77)”.

Halmstads kommun ställer sig som helhet positiv till att en utvärdering har gjorts 
av den aktuella lagstiftningen och till att den kommer att revideras.

Samtidigt vill Halmstads kommun framhålla det som en klar brist att frågan om 
huvudmannaskapet för LSS inte belysts fullt ut i betänkandet. Frågan om ett 
statligt huvudmannaskap måste prövas.

Betänkandet är oerhört omfattande och innehåller en rad olika förslag som 
påverkar det kommunala uppdraget. Det saknas en systematisk genomgång av 
e ekonomiska konsekvenserna av samtliga förslag. En sådan redovisning är en 
förutsättning för att kunna diskutera hur kostnaderna skall fördelas mellan stat 
och kommun samt om de ekonomiska konsekvenserna är rimliga för 
kommunerna. 

Halmstads kommun ställer sig positiv till flertalet av de förslag som utredningen 
lyfter fram. I synnerhet vill Halmstads kommun betona följande punkter:

- Insatser och rättigheter enligt LSS och LASS samlas och förtydligas i en lag.

- Förslaget att se över hur SoL fungerar som redskap för att uppnå de handikapp-
politiska målen. 

- Den generella gräns på 65 år som införs för nybeviljande av insatser. 

- Det ska utredas och förtydligas vilka diagnoser som ingår i personkrets 1. 
Halmstads kommun vill betona vikten av att nya begrepp som autismspektrum-
tillstånd tydligt definieras för att undvika skillnader i bedömning i landet.
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- Att barnperspektivet tydligt skrivs in i LSS. Förslaget att Socialstyrelsen ska ta 
fram sätt att arbeta för att få fram barnets önskemål välkomnas. Ett intressant 
utvecklingsområde skulle vara att hitta former för att lyfta fram metoder, 
forskning och goda exempel på hur barnkonventionen bäst uppfylls. 

- Socialstyrelsen och länsstyrelserna får i uppdrag att utarbeta bedömnings-
kriterier för tillsynen av kommunerna och landstingens uppgifter och insatser 
enligt LSS. Halmstads kommun för fram vikten av att kvalitetskriterier tas fram 
för att säkra önskvärda kvalitetsnivåer.

- Det är ytterst viktigt att lyfta fram kompetenskrav och kompetensutveckling 
inom LSS. Liknande insatser som t.ex. kompetensstegen inom äldreomsorgen 
skulle bidra till förbättrad verksamhet.

- Att staten tar över ansvaret för personlig assistans. Ett sammanhållet ansvar är 
viktigt för att insatserna ska fungera optimalt. Se ovan beträffande 
huvudmannaskapet för LSS. 

- Förslaget att psykiskt funktionshindrade ska ha rätt till daglig verksamhet.

- Att den föreslagna lagen om valfrihetssystem (LOV) också är avsedd att 
omfatta kommunala LSS-insatser.

På följande punkter anser Halmstads kommun att betänkandet behöver utvecklas 
alternativt förtydligas:

- Registerkontrollen för personliga assistenter för barn och unga är positiv. 
Halmstads kommun anser dock att registerkontrollen även bör gälla även när 
stödet omfattar vuxna. Idag är detta möjligt men ingen lagstadgad skyldighet 
finns.

- Utredningen har stort fokus på personlig assistans vilket är positivt men den 
nya insatsen personlig service behöver beskrivas mer klargörande. 

- Särskilt expertstöd är ett bra namn på tidigare råd och stöd. Halmstads kommun 
menar emellertid att det finns otydlighet kring vad insatsen innebär. Specifikt 
gäller det skillnaden i förhållande till insatser i form av habilitering enligt HSL. 

För kommunstyrelsen
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