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LSS-utjämning och Socialstyrelsens enkät om LSS-
insatser 
Finansdepartementet har den 21/5 1999 beslutat att tillsätta en arbetsgrupp 
ledd av generaldirektören Birger Bäckström, som ska utarbeta förslag till ett 
system för utjämning av strukturellt betingade, särskilt höga kostnader för 
verksamhet enligt LSS. Uppdraget aviserades i regeringens proposition om 
förändringar i det kommunala utjämningssystemet (1998/99:89) 

Arbetsgruppen ska belysa olika möjliga lösningar. Den ska bestå av före-
trädare för finansdepartementet, socialdepartementet, Socialstyrelsen och 
Svenska Kommunförbundet. Arbetet ska redovisas senast 1 november 1999 
och därefter remissbehandlas. Inriktningen är att ett system ska vara klart att 
införas år 2001. 

Kommunförbundet har framfört att en lösning måste bygga på den enskildes 
rätt att flytta samtidigt som kommunerna måste ges en möjlighet att bygga 
upp och finansiera en bra verksamhet.  

Socialstyrelsens enkät om LSS-insatser 

En av förutsättningarna för att kunna redovisa ett förslag till utjämning av 
kostnaderna är att det finns aktuell och tillförlitlig statistik. Svenska Kom-
munförbundet har i diskussioner med regeringskansliet och Socialstyrelsen  
enats om att en individbaserad statistik för LSS-insatser behövs för arbetet i 
arbetsgruppen. Socialstyrelsen och SCB kommer därför att i dagarna skicka 
ut en enkät till kommunerna.  
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Kommunförbundet vill framhålla betydelsen av att få ett bra underlag i enkä-
ten. Det är viktigt att alla personer med LSS-insatser redovisas så att inte 
uppgifterna medför en underskattning av kommunens totala kostnad för 
insatser enligt LSS. 

Enkäten förutsätter en skyndsam handläggning i kommunen. Kommunför-
bundet inser det merarbete detta kommer att innebära för kommunens tjän-
stemän men hoppas att intresset för en lösning av utjämningsfrågan ska 
uppväga denna arbetsbelastning. 

Frågor om själva redovisningen i enkäten svarar SCB för. Övrig information 
Ingrid Söderström tel. 08-772 43 42 och Andreas Hagnell tel. 08-772 42 50, 
Svenska Kommunförbundet. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  
Sektionen för Socialtjänst 

 

 

Anita Sundin 
       Ingrid Söderström 


	LSS-utjämning och Socialstyrelsens enkät om LSS-insatser
	Socialstyrelsens enkät om LSS-insatser


