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Yttrande över betänkandet ”Möjlighet att leva som andra” (SOU 2008:77)
Föreningen Sveriges Socialchefer har tagit del av betänkandet och lämnar följande
synpunkter på förslaget:
4.1 LSS behövs som en rättighetslag
Föreningen Sveriges Socialchefer anser i likhet med LSS-kommitténs förslag att LSS ska
finnas som en rättighetslag för personer med omfattande behov av stöd och service till
följd av varaktiga funktionsnedsättningar som förorsakar betydande svårigheter för den
enskilde i den dagliga livsföringen.
4.2 Sociala tjänster
Socialtjänstlagen är den lag som för alla är grunden för att nå de politiska målen för att
avhjälpa hinder för personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen möjliggör
även insatser på allmän och strukturnivå medan LSS är inriktad på individnivå. Om
arbetet intensifieras på de övergripande nivåerna kan de individuella insatserna
reduceras.
LSS-utredningen anser att målen är tydligare i LSS eftersom de knyts till konkreta krav
på specifika insatser. Utredningen missar att socialtjänstlagens mål och inriktning med
insatser på tre nivåer är redskap för att nå de handikappolitiska målen.
FSS anser inte att SoL ska kompletteras med en bestämmelse om goda levnadsvillkor för
personer med funktionsnedsättning. Det är inte rimligt att i något avseende bygga in
kvalitetsskillnader i en och samma lagstiftning så att olika personer med insatser utifrån
samma lagrum erhåller olika kvalitetsnivåer på insatserna. Kommittén har konstaterat
att det inte är möjligt att precisera någon skillnad mellan "goda levnadsvillkor" och
"skäliga levnadsvillkor". Det blir därför mycket rättsosäkert för det enskilde om detta inte
tydligt preciseras.
Om lagstiftningen förändras vad gäller ”skälig levnadsnivå” eller ”goda levnadsvillkor”
anser FSS i så fall att begreppet bör vara det sistnämnda för alla vid biståndsprövning.
4.4 Personkretsen
FSS tillstyrker kommitténs förslag om att personkretsen med tre grupper ska bistå.
Socialstyrelsens uppdrag att sammanfatta kunskapsläget vilka diagnoser som ingår i
autismspektrat är bra.
En generell gräns för nybeviljande av insatser enligt LSS vid 65 års ålder som ska gälla
alla tre grupperna i personkretsen innebär, att personer som normalt skulle kunna arbeta
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fram till 67 års ålder med nuvarande pensionsregler, skulle förhindras att få sina behov
tillgodosedda inom LSS om de i övrigt uppfyller villkoren. FSS anser därför att
åldersgränsen bör vara 67 år.
4.5 Ett barnperspektiv i LSS
FSS tillstyrker att det ska vara samma bestämmelser i LSS och SoL vad gäller insatser till
barn. Barnets ställning ska stärkas så att det motsvarar artikel 3 i FN:s barnkonvention.
5 Huvudmannaskap
FSS anser att staten ska ha ett samlat huvudmannaskap för samtliga insatser enligt LSS
och inte bara övertagandet av personlig assistans. En huvudman svarar för att den
enskilde garanteras en utredning som fastställer vilka behov den enskilde har. Delmålen
för att uppnå goda levnadsvillkor klargörs och därefter blir det aktuellt med vilka
insatser, som ska genomföras. Staten kan uppdra åt kommun eller annan utförare att
svara för insatserna och staten tar ett fullständigt ansvar för finansieringen av
verksamheten. En sådan reform skulle reducera eller helt ta bort många frågor om
gränsdragning.
Om staten inte tar över hela ansvaret för LSS tillstyrker FSS förslaget om att den
kommun som placerar en enskild i annan kommun också har ett sammanhållet ansvar
för stöd- och serviceinsatserna enligt LSS i den andra kommunen.
7 Kvalitet och kostnader
FSS tillstyrker de förslag som innebär att kvaliteten stärks och följs upp både på
individnivå och på nationell nivå.
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