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Nr 10. Interpellation om kostnader 
för LSS 
KSN-2013-1441 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I höstas släppte intresseorganisationen FUB rap-
porten "Svenska staten sviker de svagaste" där de 
visar hur personer med funktionsnedsättningar 
drabbas när staten vältrar ansvar och kostnader 
för personlig assistans på kommunerna. Personer 
med funktionsnedsättningar som tidigare har haft 
rätt till personlig assistans fråntas allt oftare hela 
eller delar av stödet, trots att varken lagen eller 
funktionsnedsättningen har ändrats.  
 
Sedan 2006 har Försäkringskassan steg för steg 
stramat åt bedömningarna av vad som ger per-
soner med funktionsnedsättning rätt till personlig 
assistans i statens regi. Deras nya bedömningar 
får inte bara stora konsekvenser för enskilda 
människor. I FUB:s rapport uppger fyra av fem 
kommuner att Försäkringskassans striktare be-
dömningsgrunder övervältrar ansvar och kost-
nader för personlig assistans till kommunerna. 
Fyra av tio kommuner uppger att de saknar eko-
nomiska förutsättningar för att uppfylla inten-
tionerna i LSS.  
 
Vidare visar FUB:s undersökning att närmare var 
tionde kommun frångår LSS när ansvaret över-
vältras från staten, genom att istället hantera be-
hovsbedömningarna inom ramen för Socialtjänst-
lagen. Det går stick i stäv med intentionerna i 
LSS-lagstiftningen.  
 
Nya och ökande kostnader för just personlig 
assistans är ett av de stora skälen till de ökade 
kostnader som finns inom Nämnden för hälsa och 
omsorgs ansvarsområde.  
 
Därför är min fråga till kommunstyrelsens 
ordförande:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Är du beredd att kompensera de sociala nämnn-
derna för de ökade kostnader de fått som en 
konsekvens av Försäkringskassans nya bedöm-
ningar som innebär att större kostnader för 
personlig assistans skjuts över på kommunen?  
 
Uppsala 16 november  
Malena Ranch (MP) 
 
Svar: 
 
Nej. Under november månad har vi fattat beslut 
om att tillföra NHO 40 miljoner kronor 2014 för 
att möta behovsutvecklingen gällande både per-
soner med funktionsnedsättning och personer 
med beroendeproblematik.  
 
Inför 2014 budgeterar NHO 704 miljoner kronor 
avseende LSS-verksamheten. Av detta går 34 
miljoner kronor till administration kring LSS. 
Nettokostnaden för insatser enligt LSS är 4452 
kronor per invånare i Uppsala kommun. Det är 
att jämföra med det nationella snittet som är 4043 
kronor. (Siffrorna avser år 2012 som är de senast 
tillgängliga siffrorna).  
 
Välfärden i Uppsala kommun håller en mycket 
hög kvalitet och får mer pengar varje år. Om det 
ska fortsätta vara så måste våra gemensamma re-
surser användas på bästa möjliga sätt. Redan idag 
avsätter Uppsala kommun mer pengar än andra 
kommuner för att LSS insatserna ska hålla en hög 
kvalitet. Idag är min bedömning att de pengar vi 
avsätter är tillräckliga för att ge människor med 
funktionsnedsättningar det stöd och den hjälp de 
är garanterade enligt LSS.  
 
 
Fredrik Ahlstedt (M)  
Kommunstyrelsens ordförande 


