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Remissyttrande Möjlighet att leva som andra, SOU 2008:77
Göteborgs Stad tillstyrker flertalet förslag som LSS-kommittén lägger fram i 
betänkandet ”Möjlighet att leva som andra”, SOU 2008:77

Här redovisar Göteborgs Stad väsentligare frågor där vi har en avvikande uppfattning 
eller vill göra ett särskilt påpekande.

Personkretsbeskrivning
- Det är viktigt att Socialstyrelsens vägledning och precisering av 
”autismspektrumtillstånd” kommer samtidigt som en ändring i lagtexten träder i kraft.

Barnperspektivet
- Registerkontroll av anställda bör gälla personal i all LSS-verksamhet, inte endast 
sådan för barn och ungdomar.

Personlig assistans
- Konsekvenserna för enskilda individer av de förändrade villkoren för att erhålla 
personlig assistans är otillräckligt beskrivna för att man ska kunna bedöma om förslagen 
bör genomföras eller ej. 

- Ersättning från Försäkringskassan för kommunala insatser under Försäkringskassans 
utredningstid av personlig assistans bör gälla såväl LSS- som SoL-insatser.

Insatser enligt LSS
- Skillnaderna mellan gruppbostad och bostad med särskild service är otillräckligt 
beskrivna. Behöver utredas, definieras och beskrivas tydligare,

- Det bör finnas möjlighet till flexibla lösning kring möjligheten att erhålla personlig 
assistans vid boende i gruppbostad eller bostad med särskild service.

- Insatsen ”särskilt anpassad bostad” bör inte ingå som en LSS-insats. Det specifika, 
som skulle motivera bostaden som en LSS-insats är inte beskrivet, och behovet av 
fysisk anpassning av en bostad bör ske inom ramen för villkoren för bostadsanpassning 
enligt annan lagstiftning.

- Insatsen ”personlig service med boendestöd” är mycket oklart beskriven och behöver 
preciseras.

- Avsaknaden av ledsagarservice som självständig insats är en alltför kraftig försämring 
för den enskilde. Insatsen bör kvarstå med samma tillämpning som i hittillsvarande 
LSS.

- Benämningen på insatsen ”daglig verksamhet” bör ses över för att bättre passa till en 
modern utformning av insatsen med en förändrad målgrupp. 
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Samverkan mellan kommuner
- När en person placerats i en boendeform i en annan kommun och placeringsbeslutet 
upphör, ska den enskilde kunna bo kvar i vistelsekommunen om han/hon så önskar.

Ekonomiska konsekvenser
- Göteborgs Stad förutsätter att det slutliga förslaget garanterar kommunerna 
kompensation för sådana kostnadsökningar som sammantaget kan uppstå beroende på 
förändringar i LSS-lagstiftningen.

- - - -

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen yrkade ordföranden Anneli Hulthén 
(S) att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse som angivits ovan.

Kia Andreasson (MP) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle vara enligt ovan 
med tillägg av MP:s reservation i LSS-kommittén. 

Kommunstyrelsen beslöt utan omröstning att bifalla ordföranden Anneli Hulthén s 
yrkande.

Representanterna från FP, KD och M antecknade som yttrande en skrivelse i enlighet 
med Bilaga A.

Göteborg den 4 februari 2009
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Bilaga A

Yttrande (fp, kd, m)
Kommunstyrelsen 2009-02-04
Område 1:7

Socialdepartementets remiss Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och 
service till vissa personer med funktionsnedsättning, SOU 2008:77

Vi förutsätter att med en omarbetad lag för stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning permanentas en gång för alla den rättighetslagstiftning som 
instiftades av den förra borgerliga regeringen med den höga ambitionsnivå som funnits 
med lagen när den kom. Det har genom åren skett förändringar från stat och kommun 
och funnits ifrågasättanden av lagen som allt för långtgående och med från början inte 
helt förutsebara ekonomiska konsekvenser. Det i sin tur har riskerat att underminera 
hela den fantastiska frihetsrevolution lagen och dess tillämpning innebar för människor 
med funktionsnedsättning och behov av stöd för ett värdigt vardagligt liv med 
självbestämmande. 

Däremot är det självklart att en för sin tid ny och unikt långtgående förändring efter 
dryga decenniet behöver en översyn och uppdatering för att stå stabil också för 
framtiden. Det är i det sammanhanget mot bakgrund av det nu framlagda förslaget från 
LSS-kommittén uppenbart, att innan en ny lag slutgiltigt antas behöver dess 
konsekvenser för den enskilde berörde bli bättre belyst för att verkligen garantera nivån 
på vad den enskilde kan få för stöd och service från samhällets sida inklusive de 
preciseringar stadskansliet pekar på och handikapprörelsen lyft fram.

Även om vi önskat ett ännu tydligare statligt ansvar för att garantera vars och ens 
personliga rättigheter över hela landet, är det positivt att det blir ett tydligare statligt 
huvudmannaskap för assistansersättningen framför dagens olyckliga dubbelkommando. 
Det är nu statens ansvar att garantera den fulla rätten till personlig assistans och att det 
inte vare sig snävas in eller indirekt övervältras på kommunerna med risk för att i sin tur 
tränga undan de insatser som är kommunernas ansvar. Det blir en gemensam 
angelägenhet för staten och Göteborgs kommun att noga följa den utvecklingen för att 
garantera alla funktionsnedsattas rättigheter till stöd och service. 
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