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Ytttande over LSS-kommittens slutbetankande Mojlighet att leva som andra. Ny lag om stod och
service for vissa personer med funktionsnedsattning (SOU 2008:77)

Stallningstaganden till forslaget
Entteprenorsregionen staller sig bakom det ytttande som Sveriges kommuner och landsting (Dnr 08/3677)
lamnat och stodjer helt tanken pa ett andrat huvudmannaskap for hela LSS-omradet. Darutover vill
Entteprenorsregionen utveckla nagra synpunkter.

Forst vill kommunerna i Entteprenorsregionen betona att enskilda som omfattas av LSS sjalvklart skall
tillforsakras mojligheten att leva som andra — oavsett var de bor. Detta har uppenbarligen varit lagstiftarens
intention da man valt formen rattighetslagstiftning och darmed sarskiljt LSS (och LASS) fran all annan
lagstiftning i kndet. Vad som har lyfts fram ar orimligheten i den situation som rader idag.

Problematiken med tva huvudman, kostnadsokningen och kostnadsfordelningen mellan stat och kommun
var utgangspunkter i kommittens arbete. Denna problematik har ocksa bekraftats och forandringar foreslas
pa en rad omraden. Flera av dessa forslag ar valkomna. Kommittens uppdrag var dock att utreda
finansieringen av alia LSS-insatser, medan fokus har legat pa den personliga assistansen. Detta aterspeglas i
betankandet.

Entteprenorsregionen menar att:

• En lika gedigen uttedning ar nodvandig ocksa nar det galler ovriga insatser, som till exempel bostad med
sarskild service och daglig verksamhet.

• For att LSS ska fungera enligt lagstiftarens intentioner, maste staten ta over finansieringen av alia LSS-
insatser, inte bara den personliga assistansen:

o sa att den enskildes behov styr likvardig behandling i landet, mojligheter att flytta mellan
kommuner inom landet och — under forutsattning att ansvaret flyttas till statlig niva till de
myndigheter som sitter pa verktygen — mojligheter till sysselsattning.

O sa att ansvarsutkravandet i en demokrati kan fungera genom att den som bestammer ocksa
betalar for verksamheten.
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sa att kommunerna har en reell mojlighet att leva upp till lagstiftning om saval LSS som
balanskrav — de stora, snabba kostnadsforandringar som harror fran LSS hanteras bast pa
statlig niva.

Ett viktigt syfte med denna rattighetskgstiftning ar just att begransa utrymrnet for
kommunerna att gora egna prioriteringar baserade pa lokala ekonomiska eller politiska
bedomningar, dvs. att begransa utrymmet for kommunalt sjalvstyre pa LSS-omradet. Den
viktigaste fragan, och den avgorande for hur stodsystemet pa basta satt fungerar for den
enskilde, ar fordelningen av ansvar for finansiering och beslut om LSS-insatser samt sjalva
verksamhetsutforandet. LSS-verksamhetens styrning genom nuvarande rattighetskgstiftning
medfor att kommunernas mojligheter att paverka utforandet av verksamheten och
styrningen av resurstilldelning ar ytterst begransad. Dessa omstandigheter i kombination med
kravet pa kommunen att ha en ekonomi i balans medfor uppenbara problem vid saval
verksamhetspknering som budget- och resurstilldelning.

Ett exempel fran Laholms kommun med 23 500 invanare: Kommunens nettobudget var
2008 knappt 960 MSEK. LSS-kostnaderna svarar for 90 MSEK, drygt nio procent av total
nettobudget och en fjardedel (25%) av ansvarsomradet som socialnamnden hanterade. En
tredjedel av kostnaderna harror fran hogkostnadskravande LSS-arenden, under aret tillkom
tva (2) nya arenden for vilka kommunen haft kostnader om drygt 7 MSEK motsvarande tva
procent av socialnamndens budget. Kommunen skriver att det ar "knappast mojligt att
kunna tillgodose balanskravet samtidigt som snabba kostnadsforandringar i LSS-
verksamheten ur kommunens perspektiv overhuvudtaget inte kan paverkas".

Ett odelat statligt huvudmannaskap torde vara den sakraste och snabbaste losningen for den
enskilde och kommunerna.

En skarpning av LSS-lagstiftningen innebar sannolikt ocksa en okning av antalet insatser enligt
socialtjanstiagen, vilket ma vara en av kommittens intentioner. De variationer som finns melkn kndets
kommuner nar det galler tex. invanare med olika psykiska funktionshinder kommer att finnas kvar och
det kan innebara att det finns behov av kostnadsutjamning mellan kommunerna av insatser enligt
socialtjanstlagen. Detta bor utredas.

Inte minst galler det forslaget att infora en ny insats "Personlig service med boendestod". Denna ar vagt
definierad och forvantas utformas pa ett satt som i mycket stor utstrackning Uknar personlig assistans
och torde kunna bli minst lika kostsam for kommunerna som personlig assistans. Insatsen ter sig sa
likartad att det verkar som endast namnbyte skett. Likaval - som kommitten uttryckt - som det ar
olyckligt med tva huvudman for samma insats, ar det olyckligt med tva huvudman for sa likartade
insatser. Det foreligger en unnenbar risk for saval overvaltring av kostnader till kommunerna som for
dubbel hkndk'ggning.
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Entreprenorsregionen ar en frivillig samverkan mellan elva kommuner i fyra Ian. Kommunerna uppdrog i december 2008 till
presidiet att avge ett gemensamt yttrande. Av medlemskommunema ar Halmstad och Laholm remissinstanser. Darutover lamnar
atminstone Markaryd, Vaggeryd och Gnosjo egna yttranden.
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