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Yttrande över LSS-kommitténs betänkande ”Möjlighet att 
leva som andra – ny lag om stöd och service till vissa 
personer med funktionsnedsättning”
Klippans kommun har inte inbjudits att vara remissinstans till betänkandet  SOU 
2008:77. Eftersom frågan om LSS har mycket stor betydelse för oss vill 
kommunen ändå delge Socialdepartementet våra synpunkter på betänkandet. 

Klippans kommun ställer sig helt bakom Sveriges kommuner och Landstings 
yttrande i frågan. Likaså ställer vi oss bakom Kommunförbundet Skånes 
yttrande. I sammanhanget vill vi särskilt betona följande:

Det är inledningsvis viktigt att betona att Klippans kommun vill värna om LSS 
och dess intentioner. Dock finns det ett antal problem med lagstiftningen, 
särskilt vad gäller finansiering, som måste lösas. Kommitténs förslag är ett steg 
i rätt riktning, men inte tillräckligt. För att säkerställa att stödet till den enskilde 
fungerar så bra som möjligt bör enligt kommunens uppfattning staten överta 
ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-insatser. Utförandet av 
verksamheten bör även i fortsättningen skötas av kommunerna och/eller privata 
utförare. När det gäller råd och stöd bör utförandet skötas av landstingen.

I de verksamheter som kommunerna ansvarar för måste det finns ett utrymme 
för de förtroendevalda på lokal nivå att prioritera mellan olika behov för 
kommunmedlemmarnas bästa. Kommunernas uppdrag på LSS-området har en 
annan karaktär. LSS konstruktion som rättighetslagstiftning innebär att det är 
riksdagen, statliga myndigheter och förvaltningsdomstolar som genom 
lagstiftning, föreskrifter respektive domar anger hur kommunerna ska sköta och 
prioritera sin verksamhet. Ett viktigt syfte med denna rättighetskonstruktion är 
att begränsa utrymmet för kommunerna att göra egna prioriteringar baserade på 
lokala ekonomiska eller politiska bedömningar, d v s att begränsa utrymmet för 
kommunal självstyrelse på LSS-området. Om ansvarsutkrävandet ska fungera i 
en demokrati är det viktigt att den som ytterst beslutar om en offentlig 
verksamhet också är den som betalar för verksamheten. Det innebär att staten 
bör ha hela ansvaret för beslut om och finansiering av LSS-verksamheten.
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