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YTTRANDE
2009-02-04 Dnr 2008/77

SOCIALDEPARTEMENTET
103 33 Stockholm

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

Sammanfattning

Misa AB erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med olika 
arbetshinder. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhället och 
arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att individens egna 
idéer, intressen och resurser tas tillvara. Namnet Misa står för 
Metodutveckling, Individuellt Stöd, Samhällsinriktning och 
Arbetsinriktning. Misa startade sin verksamhet 1994 består idag av flera 
enheter som är specialiserade på olika funktionshinder. Vi är verksamma i 
hela Stockholms län samt i Malmö och Lund med kranskommuner. Misas 
främsta uppdragsgivare är kommuner och de flesta som vi arbetar med får 
sitt stöd genom LSS. 

Misa stödjer i stora delar kommitténs förslag. Så länge människor med 
funktionshinder inte har samma möjlighet till delaktighet i samhället bör 
LSS finnas kvar. Det är av yttersta vikt att arbeta för mer delaktighet i 
samhället för personer med funktionshinder både vad gäller fritid, 
sysselsättning och arbete. Målet med en lagstiftning är också att 
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tillgänglighet och mångfald ska öka för personer med individuella behov 
av utformat stöd. Vi har erfarenhet av att detta kan skapas med en 
lagstiftning som grund. Den måste i sin tur vara utformad så att individen 
ges rätt att välja och systemet lagstiftningen skall verka i, kan följas upp för 
att säkerställa kvalitén.  Idag finns ett behov av fler aktörer för att 
tillgodose behovet av mångfald i erbjudandet och därför skapa 
förutsättningar för personer med behov av särskilt stöd att närma sig 
arbetsmarknaden och stanna där.

För att det ska bli verklighet behövs modeller och metoder för daglig 
verksamhet som leder till en meningsfull sysselsättning och/eller arbete 
för varje person som kommittén föreslår. Att ha metoder för att personen 
ska komma in i – eller tillbaka till – arbetslivet är viktigt men det behövs 
även nätverk av företag och rätt inställning bland personalen som arbetar 
med personer med funktionshinder. Utan detta blir inlåsningseffekten stor 
för den här gruppen. Rätten till daglig verksamhet ska bli en möjlighet 
vidare i livet och inte den enda sysselsättningen. 
Metoden Supported Employment som vårt företag arbetar utifrån har visat 
sig fungera bra för att få tillbaka/in personer till arbetslivet. Vårt mål 2009 
är att 10 % av de funktionshindrade som vi arbetar med ska ut i 
anställning. 

Att ha kravet att ha blivit beviljad aktivitetsersättning för att få daglig 
verksamhet kommer att vara förödande för många personer med 
funktionshinder. De flesta personer har en arbetsförmåga och vilja att 
delta i arbetslivet. Det kan inte vara utredningens mening att grunden för 
att beviljas daglig verksamhet är att den enskilde har en viss ersättning 
från vårt socialförsäkringssystem. Vi vet att personer med funktionshinder 
kan delta i arbetslivet med rätt stöd och att detta långsiktiga stöd kan ges 
via daglig verksamhet. Daglig verksamhet är ett verktyg till anställning.

Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

Misa AB Huvudkontor Jakobsberg

Tornérplatsen 32, 4 tr. Tel: +46 8 580 813 40 www.misa.se
S-177 30  Järfälla, Sweden Fax: +46 8 580 813 41 Organisationsnr. 556473-5230



3 (8)

Synpunkter på utredningens förslag

4.1 Behövs LSS som rättighetslag
1-2. Misa tillstyrker kommitténs förslag att LSS ska finnas kvar som en 
rättighetslag för vissa personer med funktionshinder som har omfattande 
stödbehov. Misa instämmer i utredningens fastställande att personer med 
olika funktionshinder fortfarande inte har samma möjlighet till delaktighet i 
samhället som andra.  Vår erfarenhet är att många människor med 
funktionshinder idag inte alltid får stöd och service enligt lagens intentioner 
med hänvisning bland annat till kommunens ekonomi eller att andra, inte 
alltid likvärdiga, insatser erbjuds istället.  En annan aspekt är osynligheten av 
ekonomi i kommunens egna verksamheter då vi upplever att handläggare och 
andra representanter från kommunen hänvisar till att kommunens egna 
verksamhet är gratis, varför den enskilde erbjuds denna verksamhet istället 
för en verksamhet som är kan erbjuda individuellt utformat stöd.

4.2 LSS – en lag om sociala tjänster
1. Misa ställer sig bakom förslaget.
2.  Misa anser inte att regeringen bör utreda en särskild reglering av 
skyddsåtgärder i verksamheter med stöd, service, omsorg och omvårdnad 
för personer med funktionsnedsättning. Intentionen med LSS stämmer 
över huvudtaget inte ihop med tvångs- och begränsningsåtgärder. Istället 
bör insatserna riktas mot personalen så att de får den utbildning och 
beredskap som krävs bland annat i värderingar, bemötande och 
arbetsmetoder.
3. Misa tillstyrker kommitténs förslag. Anser en självklarhet i dagens 
samhälle att personen som beslutet berör ska kunna företräda inför dem 
som ska fatta beslut om individens framtid eller dyl. och få en rimlig chans 
att föra fram sina åsikter och svara på eventuellt frågor.
4. Misa delar kommitténs åsikt att avsaknaden av handläggningsregler i 
LSS är en brist som kan innebära en försvagning av den enskildes rätt 
enligt lagen. Misa stödjer kommitténs förslag men vill även tillägga att det 
idag finns regler och riktlinjer och en fråga är varför dessa inte alltid 
efterföljs. Vi ser att handläggningsregler kan öka rättsäkerheten för den 
enskilde. Misa ser även ett stort behov av att få stöd dels i själva processen 
kring ansökan om LSS dels stöd i möjligheten att yttra sig. 
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3 Vilka syften och mål ska lagen ha?
1-2. Misa ställer sig bakom kommitténs förslag.

4.4 Personkretsen
1. Misa tillstyrker utredningens förslag.
2-3. Misa ställer sig bakom kommitténs förslag i och med att förslaget inte 
syftar till någon förändring av personkretsens storlek och att 
socialstyrelsen får i uppdrag att sammanfatta vilka diagnoser som ingår i 
autimspektrumet.
4. Misa har inga synpunkter på förslaget om att införa en gräns vid 65 år 
för nybeviljande av insatser enligt LSS.

4.5  Ett barnperspektiv i LSS
5. Misa tillstyrker förslaget. Misa har redan idag denna rutin vid 
anställningsförfarandet och anser att registerkontroll även ska omfatta all 
LSS verksamhet.
6. Misa tillstyrker förslaget och anser även att sanktioner av något slag 
bör användas i kommunens egen verksamhet om registerkontroll 
underlåts.

4.6 Prioriterade utvecklingsområden inom och utom LSS
Misa delar kommitténs uppfattning att för att LSS ska fungera väl och 
utvecklas som rättighetslag krävs det ett samlat och långsiktigt 
utvecklingsarbete för att i viktiga delar fylla gapet mellan regelverk och 
tillämpning. Misa instämmer i utredningens bedömning att det är 
nödvändigt att verksamheter som bedrivs enligt LSS får ta del av 
utvecklingsinsatser som kan komma ur en satsning på evidensbaserad 
socialtjänst. Kompetensfrågor är viktiga i arbetet med stöd och service för 
personer med funktionsnedsättning.  Utredningen anser att regeringen 
måste överväga en samlad och framtidsinriktad satsning på 
kompetensutvecklingen inom funktionshinderområdet. Misa instämmer, 
men saknar dock konkreta förslag från utredning.

4.7 Tillsyn, uppföljning och utvärdering
Misa håller med kommitténs bedömning att tillsynen är en del av det 
ramverk som krävs för att säkerställa att LSS tillämpas så att lagens syften 
och mål uppnås. Det ligger i allas intresse (enskilde, huvudmän och 
utförare – både kommunala och privata) att tillsynen är aktiv, tydlig och 
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systematiskt. Det bör väl ligga i allas intresse att både kommunala och 
enskilda verksamheter följer lagen och ser till att dess syfte och mål 
uppnås. Misa är positiv till och välkomnar kommitténs bedömning om att 
regeringens beredning av de förslag som lämnats av Utredningen om 
tillsyn inom socialtjänsten bör leda fram till en social tillsyn som fullt ut 
kan vara den garanti för god kvalitet som är nödvändig inom LSS-området.

7.1 Övergripande frågor om kvalitet och kostnader
2. Misa stödjer kommitténs förslag att Socialstyrelsens arbete med 
kvalitetsindikatorer inom LSS-området bör fortsätta.
3. Misa välkomnar kommitténs förslag att socialstyrelsen och 
länsstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta bedömningskriterier för 
tillsynen av kommunens och landstingens uppgifter och insatser enligt 
LSS.
4-5 Misa stödjer kommitténs förslag. 

7.5 Sysselsättning
1. Misa motsätter sig förslaget att försäkringskassan först ska bevilja 
aktivitets- eller sjukersättning innan den enskilde kan beviljas daglig 
verksamhet. Enligt utredningens förslag blir det i princip försäkringskassan 
som prövar om den enskilde har rätt till daglig verksamhet och inte 
kommunen som har ansvar för besluten om daglig verksamhet. Det kan inte 
vara utredningens mening att grunden för att beviljas daglig verksamhet är 
att den enskilde har en viss ersättning från vårt socialförsäkringssystem. Det 
kommer att innebära att det inte längre är i första hand behovet av insatsen 
som styr utan andra faktorer.  Misa delar kommitténs åsikt att det är av 
yttersta vikt att personer som kan ha rätt till daglig verksamhet inte 
automatiskt bedöms sakna arbetsförmåga.  Det är viktigt att personer med 
olika funktionshinder i första hand kan få ett vanligt arbete på öppna 
arbetsmarknaden med stöd av arbetsförmedlingen och dess riktade stöd till 
personer med funktionshinder. En risk som finns när personer med olika 
funktionshinder ska få sin arbetsförmåga bedömd av arbetsförmedlingen är 
att de åtgärder som är aktuella inte är anpassade för dem, de klarar inte de 
krav som ställs, de får inte det rätta stödet och blir sysslolösa och hamnar i 
kläm. Misa har även erfarenhet att många personer blir isolerade hemma och 
det tar flera år innan de kommer in samhällslivet igen.

Martin Mohlin beskriver i sin rapport ”Erfarenheter från 
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forskningsprojekt” (http://www2.bibliotek.hv.se/publ/AILrapp200801.pdf) att av 
de elever som han har följt under de första åren efter examen från 
särgymnasiet visar att merparten inte har fått någon anställning. Det 
som också skett var att merparten efter ett tag blivit bortkopplade från 
de olika stödinsatserna som AF erbjuder vilket medförde att de inte hade 
någon regelbundenhet alls när det gällde sysselsättning eller kontaktytor 
med koppling till arbetslivet. 

Viktigt att arbetsförmedlingen och försäkringskassan upparbetar rutiner 
för att snabbt fånga upp dessa personer och slussa dem vidare till 
kommunen för andra insatser.
I betänkandet Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 
2008:102) föreslår utredningen att aktivitetsersättningen avskaffas. 
Istället införs en ny ersättning, sjukersättning till unga, som ska omfatta 
ungdomar som har så omfattande funktionsnedsättningar att de aldrig 
kommer att kunna arbeta. Den ska endast kunna beviljas om 
arbetsförmågan är helt nedsatt för all överskådlig framtid. Om regeringen 
beslutar enligt utredningens förslag kan inte LSS kommitténs förslag 
genomföras. 

2. Misa är övertygade och vet att människor med olika funktionshinder 
kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden med rätt stöd. Enligt 
Socialstyrelsen finns det idag stora brister i den dagliga verksamheten som 
erbjuds personer som skulle kunna lönearbeta och övergångarna till 
lönearbete är näst intill obefintliga. Antalet personer som gått vidare under 
2006 var ungefär en procent av det totala antalet personer med beslut om 
daglig verksamhet.  Misa arbetar aktivt med att människor med 
funktionshinder ska få arbete på öppna arbetsmarknaden (med eller utan 
subventioner). Under 2008 fick ca 7 procent av Misas samtliga deltagare 
anställning på öppna arbetsmarknaden.  Misa har som mål 2009 att minst 
tio procent av våra deltagare ska få anställning på öppna 
arbetsmarknaden. Enligt Socialstyrelsen har personal på dagliga 
verksamheter bedömt att cirka tio procent av de som har daglig 
verksamhet skulle kunna gå vidare till någon form av lönearbete. Misa tror 
att den summan är högre, tjugo till trettio procent. 
För att det ska vara genomförbart behöver de dagliga verksamheterna 
modeller och metoder för att kunna utveckla arbetssättet samt personal 
med rätt attityd och kompetens.  En annan förutsättning som Misa ser som 
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viktig är att det krävs olika typer av kompetens för personalen beroende på 
deltagarnas funktionshinder. Finns inte metoder, personal med rätt 
kompetens och attityd och ett upparbetat nätverk med företagare, 
arbetsförmedling m.fl. är risken mycket för den s.k. ”inlåsningseffekten”. 
Misa anser att daglig verksamhet är ett verktyg till anställning.
Misa anser att socialstyrelsen bör i sitt uppdrag att utarbeta riktlinjer ta 
kontakt med verksamheter som idag har erfarenhet av att få deltagare i 
anställning, både för att se vilka metoder som är framgångsrika i detta 
arbete dels lyfta fram goda exempel. Socialstyrelsen bör även ha kontakt 
med Universitet och högskolor för att lyfta aktuell forskning kring detta 
ämne. 

3.  Misa stödjer förslaget att personer som beviljas daglig verksamhet ska 
ha rätt till en inledande kartläggning med krav på en aktivitetsplan. 
Aktivitetsplanen ska utgå från individens behov och resurser samt 
önskemål. En tydlig aktivitetsplan ökar möjligheten för individen att nå 
sina personliga mål. I utredningen har man gjort en enkät och frågat de 
funktionshindrade; omkring hälften säger att de inte kan påverka sin DV 
och nästan lika många säger att de inte själv valt den verksamhet som de 
har. Med stöd av en inledande kartläggning och aktivitetsplan bör fler 
funktionshindrade ha möjlighet att själv påverka sin dagliga verksamhet. 
Införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) är frivilligt och Misa 
hoppas att fler kommuner kommer att införa LOV. Misa ser att valfrihet 
för personer med funktionshinder ytterligare skulle öka deras möjlighet till 
att leva som andra i och med att möjligheten att själv kunna välja 
verksamhet utifrån egna behov och förutsättningar. 

4. Misa stödjer kommitténs förslag att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ska få rätt till daglig verksamhet. Misa anser dock 
att en förutsättning är att personalen har rätt kompetens för att arbeta 
med deltagarna och att dagliga verksamheten inte har en blandning av 
personer med olika funktionshinder utan specialiserade på just den 
gruppen med sina specifika behov.

8. Misa stödjer utredningens förslag att ge socialstyrelsen i uppdrag att 
kartlägga behovet av meningsfull sysselsättning i form av daglig 
verksamhet enligt LSS för de som inte har psykiska 
funktionsnedsättningar och tillhör personkrets 3 enligt LSS. Idag finns det 
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en grupp personer som har behov av daglig verksamhet men som inte kan 
beviljas då de har ”fel” diagnos.  Vår erfarenhet är att kommuner har svårt 
att använda andra lagutrymmen som finns att förfoga över, till denna typ 
av stöd för personer med funktionsnedsättning.  Misa anser att 
Socialstyrelsen i sin kartläggning även bör särskilja behov och insats för de 
olika diagnoserna då behoven skiljer sig markant från diagnos till diagnos 
och från individ till individ. T.ex. har en ung person med ADHD behov av 
en daglig verksamhet med tydlig arbetsinriktning med mål att få ett 
lönearbete. Den dagliga verksamheten blir då ett verktyg till anställning. 
Vinsten för den enskilde (och samhället) blir enorm. Personen har 
möjlighet att arbeta och bli medborgare på samma villkor som övriga i 
samhället. 

9. Misa stödjer kommitténs förslag att den enskildes rätt till daglig 
verksamhet ska gälla till och med det år denne fyller 67 år.

Misa AB

Stefan Lahti
Vd
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