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Kommunstyrelsen 
2009-01-15 Dnr KS/2008:398

Mottagare
Socialdepartementet
103 33 Stockholm 

Svar på remiss - Möjlighet att leva som andra - Ny lag om 
stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning - (SOU 2008:77)
LSS-kommittén har haft regeringens uppdrag att göra en bred översyn av 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen 
personlig assistans (LASS).

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig över LSS-kommitténs 
slutbetänkande. Ärendet har beretts gemensamt av vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och deras förvaltningar. 

Sammanfattning av yttrandet
Kommitténs förslag för att stärka barns rättigheter är bra men vi vill lägga 
till en bestämmelse som ger barnet möjlighet till en oberoende företrädare.

Det är bra att förutsättningar för personlig assistans blir tydligare och 
enklare. Förslaget innebär också mindre administration. Men vi bedömer att 
färre personer kommer att ha rätt till insatsen personlig assistans. 
Konsekvensen för kommunerna blir ökade kostnader för andra insatser 
enligt LSS eller SoL. Kostnader som kommunerna måste kompenseras för.

Det är bra med ökad tillsyn över personlig assistans. 

Vi är positiva till förslaget om den nya insatsen personligt service och 
boendestöd. Det ger möjlighet för fler personer att bo i egen lägenhet med 
personligt utformat stöd med stöd av LSS.  

Förslaget om daglig verksamhet för personer som innefattas i personkrets 3 
i LSS kommer att innebära en stor risk för inlåsningseffekter. Det finns flera 
obesvarade frågor i förslaget och insatserna måste utredas vidare. 

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar skrivelsen den 15 januari 2009 som sitt 
yttrande över remiss - Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och 
service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77).
Synpunkter
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4.5 Barnperspektivet
En bestämmelse införs i LSS för att stärka barnens ställning inom lagens 
tillämpningsområde. 

En bestämmelse om barns rätt att få relevant information och att komma till 
tals beträffande åtgärder som rör dem införs i LSS

En obligatorisk registerkontroll för personer som ska arbeta som personliga 
assistenter åt barn och unga. 

Kommentar
Kommitténs förslag är bra men vi vill lägga till en bestämmelse som ger 
barnet möjlighet till en oberoende företrädare. Med en oberoende 
företrädare kan man säkerställa att barnets inställning och synpunkter 
kommer fram inför beslut om insatser.

6.2 Personlig assistans 
Personlig assistans föreslås bli en statlig insats som läggs under 
försäkringskassan. Förslaget innebär att den som beviljas personlig assistans 
ska ha ett behov av både personlig omvårdnad och personlig service. 
Personlig assistans ska enligt förslaget inte kunna beviljas till personer som 
bor i gruppbostäder eller bostad med särskild service.

Kommunerna ska även i fortsättningen ha ett ansvar för att anordna 
personlig assistans i de fall den enskilde inte väljer någon annan anordnare.

Tillsynen över personlig assistans ska vara en del av den statliga sociala 
tillsynen. 

Kommentar
Det är bra att förutsättningarna för personlig assistans blir tydligare och 
enklare. Förslaget innebär också mindre administration. Vi är också positiva 
till en ökad tillsyn över personlig assistans.

Förslaget innebär att färre personer kommer att ha rätt till insatsen personlig 
assistans. Konsekvensen för kommunerna blir ökade kostnader för andra 
insatser enligt LSS eller SoL . Om förslaget genomförs måste kommunerna 
kompenseras för dessa ökade kostnader. Vi ser också att det kan ske en 
förskjutning av insatsen personlig assistans till personlig service med 
boendestöd. Det är därför viktigt att följa de ökade kostnaderna för denna 
insats.

7.3 Insatser med beslut om boende
Den nuvarande insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
ska delas upp i tre olika insatser: boende i gruppbostad, boende i bostad 
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med särskild service för vuxna och särskilt anpassad bostad. 

Kommentar
Det är bra att insatsen bostad med särskild service för vuxna delas upp på 
tre insatser enligt utredarnas förslag. Det blir tydligare för den enskilde 
vilken typ av bostad som kan bli aktuell. 

Det är bra att det tydligt framgår av lagen att det ska föreligga ett behov av 
stöd och service i bostaden Det förekommer idag att personer som tillhör 
LSS personkrets och som saknar hjälpbehov i sin bostad önskar ett boende 
enligt LSS, på grund av den allmänna bostadsbristen.

7.4.5 Personlig service samt boendestöd
Enligt utredningen ger LSS inte det regelbundna vardagsstödet i ordinärt 
boende, som många i lagens personkrets behöver. Personlig service med 
boendestöd ska införas som ny insats. Rätten bör utgå från definitionen av 
hemtjänst men ge den enskilde rätt till ett beslut som avser antal timmar. 
Rätten till personlig service med boendestöd ska avse högst 40 timmars stöd 
per vecka. I samband med att den nya insatsen införs tas den nuvarande 
insatsen ledsagarservice bort ur lagen.

Kommentar
Vi är positiva till förslaget om den nya insatsen personligt service och 
boendestöd. Det ger möjlighet för fler personer att bo i egen lägenhet med 
personligt utformat stöd med stöd av LSS. 

Det framgår inte av förslaget om insatsen också ska kunna beviljas till barn 
och unga som bor i föräldrahemmet. Vår uppfattning är att det vore bra.

Vi tycker att insatsen ska beskrivas tydligare så att skillnaden mellan SoL 
och LSS framgår.  

7.5 Sysselsättning
För att få insatsen daglig verksamhet ska den enskilde vara beviljad 
aktivitets- eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring. 
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur den dagliga 
verksamheten ska utformas så att den grupp som står nära arbetsmarknaden 
får ökade möjligheter till lönearbete.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar i personkrets 3 ska få rätt till 
daglig verksamhet enligt LSS.

Kommentar
Vi tycker att det finns flera obesvarade frågor i detta förslag och föreslår 
ytterligare utredning av denna insats.
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Utredningen beskriver att 285 av 290 kommuner har en bra verksamhet för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Idag utförs verksamheten med 
beslut enligt SoL och i Botkyrka kommun tillhör en väldigt liten del 
personkrets 3. Det innebär att det endast är ett fåtal personer som blir 
berörda av förslaget. 

Om hela personkrets 3 i en förlängning ska ha rätt till daglig verksamhet 
enligt LSS finns en risk att arbetsgivaren inte tar sitt ansvars för 
arbetsplatsanpassningar och rehabilitering som man idag är skyldig att göra. 

Vi ser en stor risk för inlåsningseffekter för människor som har psykiska 
funktionshinder d v s den reguljära arbetsmarknaden blir mindre tillgänglig 
för dessa personer.

Övrigt
För att säkerställa att stödet till den enskilde fungerar så bra som möjligt 
bör staten överta ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-
insatser, medan utförandet av verksamheten även fortsättningsvis bör 
skötas av kommunerna och/eller privata utförare.

Schablonersättningen är för låg för att täcka kommunens kostnader.

Vi vill också peka på SKL:s beräkning att kommunkollektivet är 
underfinansierat med fem miljarder kronor för reformen sedan införandet 
1994.

_____
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