
ORSA KOMMUN
Socialnämnden 2009-03-17

Remissyttrande från Orsa kommun angående LSS-betänkande ”möjlighet att leva som 
andra – ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning”

Orsa kommun anser att det är bra att en översyn av LSS/LASS är genomförd.
Vidare anser vi att det fortfarande finns en del frågor som inte är besvarade i detta 
betänkande. 

Personkrets
Ytterligare en personkrets borde införas för att innefatta de psykiskt funktionsnedsatta. 
Kommer kriterierna för personkrets 3 att vara desamma, så är det väldigt få av de psykiskt 
funktionsnedsatta som kommer att tillhöra denna personkrets.

Barnperspektiv
Det är bra att barnperspektivet införs i LSS.

Huvudmannaskap, reglering och ansvar
Det är bra att samla huvudmannaskapet för personlig assistans. Vi ser däremot stora 
problem i Försäkringskassans handläggningstider som kan vara upp till ett år. Hur har 
kommittén tänkt att detta ska lösas för att inte den enskilde ska drabbas, vilket stöd är det 
tänkt att kommunen ska tillhandahålla och hur ska kommunen kompenseras.   
Det bästa vore om staten tog hela kostnaden för alla insatser enligt LSS, men att 
kommunen handlägger och beslutar om insatserna 9 § 3 – 10.

Vi ser att kostnaderna för Bostad med särskild service för barn och ungdom som behöver 
bo utanför föräldrahemmet p.g.a. skolgång på annan ort drabbar små kommuner hårt 
ekonomiskt.
Det är svårt för små kommuner att ensamma ha kompetens att bemöta de olika 
funktionsnedsättningarna och ungdomar i små kommuner bör få samma förutsättningar 
till bra utbildning och stöd som ungdomar i stora kommuner.

Stöd och service i ordinärt boende
Insatsen boendestöd anser vi vara en direkt övervältring av kostnader på kommunen. 
Hur har man kommit fram till att boendestöd får vara högst 40 timmar per vecka? Om 
behovet av timmar är mer men inte tillräckligt för att berättiga till personlig assistans, 
vilket stöd är då tänkt att kommunen ska tillhandahålla? 

Kriterierna för insatsen boendestöd bör vara tydligt beskrivet.
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