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Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva 
som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning” (SOU 2008:77).

Bra att behålla LSS som rättighetslag men staten bör överta ansvaret för beslut och 
finansiering

Landstinget i Östergötland ställer sig bakom kommitténs förslag att Lag 
om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning även 
fortsättningsvis ska vara en rättighetslag. 

Landstinget i Östergötland anser dock, i likhet med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), att staten bör överta ansvaret för både beslut om och 
finansiering av alla LSS insatser, inte bara personlig assistans. Utan denna 
ändring begränsas det kommunala självstyret och den grundläggande 
principen om ansvarsutkrävande i demokratiska system sätts ur spel. Den 
som fattar beslut om offentligt finansierad verksamhet bör också vara den 
som bär kostnaden. 

Innehållet i insatsen särskilt expertstöd bör preciseras

Landstinget konstaterar att en ändrad benämning saknar betydelse för 
insatsens innehåll. Trots att kommittén redovisar att det finns betydande 
skillnader mellan landstingen när det gäller omfattningen av råd och stöd 
föreslås ingen åtgärd för att komma till rätta med de regionala skillnaderna. 

Ett klargörande av insatsens förutsättningar och innehåll är av yttersta vikt. 
Avsaknaden av noggrann precisering är en påtaglig brist i en rättighetslag 
och medför att den enskilde brukarens rättsäkerhet äventyras. 

De senaste åren har präglats av en generell minskning av antalet beslut om 
råd och stöd. I takt med detta har skillnaderna mellan olika landsting ökat. 
Östergötland är ett av de tre landsting i riket som har flest beslut om råd 
och stöd per invånare. De stora skillnaderna är ett tydligt tecken på att en 
precisering behövs.

Det är oskäligt att minska statsbidraget till landstingen

Kommittén föreslår att det riktade statsbidraget som utgår till landstingen 
för råd och stöd till brukare i personkrets 3 ska avskaffas. Istället föreslås 
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en ökning av det generella statsbidraget till landstingen med 100 mkr 
årligen.  Förslaget innebär en halvering av statsbidraget. 

Enligt Landstingets mening är en halvering av statsbidraget oskälig. Det 
finns inget som indikerar att behoven av råd och stöd kommer att minska. 

Individbaserad statistik om särskilt expertstöd tillstyrks 

Landstinget har inget att erinra mot att den officiella statistiken 
kompletteras med individbaserad statistik men konstaterar samtidigt att 
förslaget med största sannolikhet kommer att innebära viss ökning av de 
administrativa omkostnaderna.

Gemensam finansiering av personlig assistans som ges i nära anslutning till sjukhusvård 
behöver preciseras närmare

LSS-kommittén föreslår att stat- och landstingsgemensam finansiering ska 
utredas när det gäller personlig assistans som utförs i nära anslutning till 
sjukhusvård. Landstinget kan konstatera att förslaget är knapphändigt 
beskrivet i utredningen varför närmare precisering behövs innan dess 
konsekvenser kan bedömas. 

Förslaget om skärpning av regelverket kring dubbel assistans innebär förmodligen en 
kostnadsökning för landstingen och det är orimligt

Landstinget menar att förslaget behöver utredas ytterligare eftersom dess 
ekonomiska konsekvenser inte utretts tillräckligt. Förslaget innebär 
förmodligen en kostnadsökning för landstingen då effekten med största 
sannolikhet blir att behoven av personliga hjälpmedel ökar. Därtill finns en 
risk att den bristande klarhet som råder gällande gränsdragningen mellan 
personliga hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel får till följd att en 
ytterligare övervältring av kostnader, till landstingens nackdel, sker.

I ljuset av den ekonomiska realitet, och de starka ekonomiska 
begränsningar, som nu och kommande år gäller för landstingen ter det sig 
knappast rimligt att lägga på sjukvårdshuvudmännen ytterligare kostnader 
som en följd av statliga ingrepp i gällande regelverk. 

Landstinget i Östergötland

Marie Morell
Landstingsråd 

Barbro Naroskyin
Landstingsdirektör
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