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Till Socialdepartementet

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

Trosa kommun återfinns inte på listan över remissinstanser men vill ändå lämna 
ett antal synpunkter på LSS-kommitténs skrift.

Enligt betänkandet kring LSS framtida utformning ska staten ta ett ansvar för 
beslut och finansiering av insatsdelen personlig assistans. Vi anser dock att detta 
ansvar bör utsträckas till att omfatta samtliga delar av LSS.

Inledningsvis kan man fastställa att LSS är en så kallad rättighetslag, en lag som 
i detalj reglerar de insatser som en individ kan utkräva av en myndighet. Det 
innebär att lokala beslutsfattare inte har något egentligt utrymme att utforma 
verksamheten på bästa sätt med hänsyn till lokala förutsättningar och lokal 
kännedom. Ur detta grundläggande perspektiv finns det därför ingen fördel med 
att kommunen har ansvaret för LSS. 

Därutöver tillkommer ett antal direkta skäl till att staten bör ta ett fullt ansvar 
för denna lagstiftning. Först kan nämnas att LSS-lagstiftningen både strider mot 
den så kallade finansieringsprincipen och hotar kommunernas ekonomiska 
balanskrav genom att lagen kan innebära oförutsedda och mycket höga 
kostnader för en kommun. Vidare, och i anslutning till vad som nyss sagts, har 
staten bättre möjligheter än en kommun att klara just plötsliga och kraftiga 
kostnadsförändringar vilket i sin tur borgar för att den enskilde garanteras fulla 
insatser efter behov. 

Ytterligare fördelar med ett statligt ansvar är att det mer än idag skulle främja 
tillkomsten och driften av högkvalitativa LSS-verksamheter. Etableringen av 
sådana innebär tyvärr idag att stora kostnader riskerar att övervältras på de 
kommuner inom vilka dessa är lokaliserade. En statlig finansiering skulle lösa 
detta problem och underlätta den enskildes rörlighet över kommungränserna. 

Eftersom man föreslår ett statligt ansvar för personlig assistans uppkommer ett 
dubbelt huvudmannaskap för LSS vilket grumlar bilden av ansvarsfrågan inom 
denna lagstiftning. Detta kan i sin tur försvåra medborgarnas möjligheter till just 
ett ansvarsutkrävande, något som vanligtvis anses vara viktigt i demokratiska 
sammanhang. 



Trosa kommun vill, i det fall kommunernas ansvar kvarstår enligt vad som sägs i 
slutbetänkandet, särskilt framhålla vikten av att ny lagstiftning med full tydlighet 
klargör vad gäller placering av person (som erhåller insatser enligt LSS) i annan 
kommun. För den enskilde är det ovidkommande vilken kommun som bär 
kostnadsansvaret. För en mindre kommun med ett flertal boenden kan 
möjligheten till överföring av ansvar och därmed kostnader få orimligt stora 
ekonomiska konsekvenser. 

På kommunstyrelsens vägnar

Daniel Portnoff

Kommunstyrelsens ordförande
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