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103 33  STOCKHOLM

Remissyttrande gällande LSS-kommitténs slutbetänkande 
”Möjligheter att leva som andra – Ny lag om stöd och 
service för vissa personer med funktionsnedsättning” 
(SOU 2008:77)

Inledning
LSS-kommittén överlämnade den 31 augusti 2008 ett slutbetänkande 
”Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service för vissa personer 
med funktionsnedsättning” (SOU 2008:77) till regeringen. Betänkandet har 
skickats ut på remiss till bland annat kommuner och landsting. 
Ljusnarsbergs kommun utgör inte remissinstans, men kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 3 december 2008, § 208, efter rekommendation 
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), uppdra åt sociala utskottet att 
avge yttrande å kommunens vägnar.

Yttrande
Ljusnarsbergs kommun delar fullt ut SKL:s uppfattning att LSS-lagstiftningen i 
sin konstruktion som rättighetslagstiftning har synnerlig olämplig fördelning 
mellan beslut om hur verksamheten skall genomföras och finansieringen av 
densamma. Verksamhetens genomförande beslutas av statliga organ medan 
kommunerna till stora delar ansvarar för finansieringen. Logiskt vore att den 
som beslutar om verksamhetens utformning även skall ansvara för dess 
finansiering. Således är det Ljusnarsbergs kommuns klara synpunkt att staten 
skall ta hela ansvaret för beslut om LSS-verksamhetens utformning och 
finansiering. Utförandet skall dock fortsatt skötas av kommunerna och/eller 
privata utförare och när det gäller råd av landstingen.

Slutbetänkandet innehåller flera delar som, om de genomförs, kan komma att 
påverka kommunernas ekonomi och arbetsbelastning. Vidare innehåller 
betänkandet en rad förändringar som i den föreslagna formen innebär ett utökat 
ansvar för kommunerna. Några exempel på detta är omprövning av alla beslut, 
diverse nya planer samt den administration detta kräver. Då Ljusnarsbergs 
kommun delar SKL:s uppfattning att kommunkollektivet inte erhållit 
kostnadsersättning för införandet av LSS-lagstiftningen, underfinansieringen är 
av SKL beräknad till fem miljarder kronor sedan reformens införande 1994, är 
det inte rimligt att kommunkollektivet åläggs ytterligare arbetsutgifter utan full 
kostnadstäckning. Det är av denna anledning ytterst oroande att kommitténs 
betänkande inte innehåller ekonomiska beräkningar och konsekvenser av 
framförda förslag. Givetvis bör betänkandet kompletteras med detta.
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Den redan genomförda LSS-reformen har på grund av underfinansieringen 
medfört att kommunerna tvingats prioritera mellan kommuninvånares olika 
behov och ett utökat ansvar utan full kostnadstäckning från staten skulle kunna 
innebära ökade besparingskrav exempelvis inom för- och grundskole-
verksamhet samt äldreomsorg för likt Ljusnarsbergs kommun ekonomiskt 
svaga kommuner.

Slutligen önskas följande framföras. SKL:s remissyttrande baserar sig på 
medlemmarnas framlagda synpunkter under en rad genomförda 
remisskonferenser. Ljusnarsbergs kommun delar deltagande medlemmar och 
SKL:s uppfattning och ställer sig bakom detta remissyttrande.
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