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Vård och omsorgsutskottet

Remissyttrande för betänkande SOU 2021:14 Boende på (o)lika
villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS (dnr KS2021/190)
Förslag till beslut
Vård och omsorgsutskottet godkänner remissyttrandet som sitt eget.

Bakgrund och sammanfattning
Töreboda kommun har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och
önskar anföra följande;
Sammanfattning
Töreboda kommun tillstyrker beredningens förslag:
•

att en person som beviljats bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS
och bor i en sådan bostad skall ha rätt till merkostnadsersättning för
sitt boende med 30 % av prisbasbeloppet per år.

•

att det finns ett stort behov av de andra åtgärder som beredningen
identifierar som en ökning av inkomsterna för målgruppen, en höjning
av taket i bostadstillägget och investeringsstöd för att uppföra bostäder
med särskild service enligt LSS.

Övergripande synpunkter
Töreboda kommun instämmer i utredningens förslag om att en schabloniserad
merkostnadsersättning för de som beviljats insatsen bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9 LSS är den åtgärd som på bästa sätt säkerställer
att personer med behov av insatsen inte drabbas av oskäliga merkostnader för
sitt boende. Författningsförslaget bidrar också till att tydliggöra det ansvar
som staten har för dessa merkostnader då det i nuläget i stor utsträckning
hanteras av kommunen genom olika former av hyressubventioner eller genom
försörjningsstöd . I många fall är hyresnivån så hög att den enskilde är
hänvisad till försörjningsstöd om kommunen inte bidrar med någon form av
subvention på grund av att den som är beroende av insatsen är hänvisad till ett
begränsat urval och i många fall nyproducerade bostäder och därmed med en
hög månadskostnad.
Töreboda kommun instämmer också i de behov av andra åtgärder som
beskrivs i utredningen som en översyn av inkomsterna för målgruppen, en
höjning av taket i bostadstillägget samt ett investeringsstöd för att uppföra
bostäder med särskild service enligt LSS. Att enbart införa en förändring vad
gäller merkostnadsersättningen är inte tillräckligt för att uppfylla
intentionerna i LSS-lagstiftningen om jämlikhet i levnadsvillkor, full
delaktighet i samhällslivet och möjligheten att leva som andra. Det är främst de
låga inkomsterna i sjuk- och aktivitetsersättningen som medför att de som bor

i en bostad med särskild service enligt LSS i stor utsträckning har sämre
levnadsstandard än andra och därmed en ojämlik livssituation men också att
taket i bostadstillägget inte speglar den genomsnittliga faktiska
hyreskostnaden för en lägenhet i en bostad med särskild service enligt LSS.
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