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Remissvar boende på (o)lika villkor – merkostnader i
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU
2021:14)
Sammanfattning

Socialnämnden i Lekebergs kommun anser att utredningen kring merkostnader i
bostad med särskild service är angelägen. Vi ställer oss positiva till att personer som
har behov av dessa bostäder inte ska drabbas ekonomiskt på grund av sina behov av
stöd och hjälp. Socialnämnden välkomnar idén kring investeringsstöd till att bygga
nya LSS bostäder, men ser en farhåga att det i små kommuner kan innebära tomma
lägenheter. Det går väl i linje med utredningen att även utreda bostadstillägget.

Merkostnadsersättning

Socialnämnden i Lekeberg anser att förslaget om en schablonersättning för
merkostnader kopplat till boende i bostäder med särskild service är bra och ger
förbättrade förutsättningar för en jämlikhet i levnadsvillkoren. Det underlättar också
för den enskilde om ansökan och utredningsförfarandet förenklas. Det rimligt att
kostnaden för ersättningen fortsatt ligger kvar hos staten för en jämlikhet i hela
landet. Det finns en svårighet för den enskilde att kunna välja var denne ska bo
utifrån beslut om LSS bostad, oftast får man en lägenhet där en först blir ledig och
nyproducerade bostäder har en högre hyra. Det finns ingen egentlig möjlighet att
välja bort en lägenhet med hög hyra, även om den enskilde skulle vilja/behöva. I
mindre kommuner finns många gånger inget annat boende att flytta till där hyran
skulle kunna vara lägre exempelvis, valmöjligheterna blir därmed mycket små.

Andra åtgärder för att påverka direkta merkostnader

Socialnämnden ställer sig även positiv till förslagen i utredningen kring ändringar
gällande bostadstillägg och anpassning av tillägget till de faktiska hyreskostnader som
den enskilde har. Förslagen kan även bidra till skillnaderna i ersättning på grund av
ålder minskar.
Socialnämnden ställer sig positiva till att stimulera till byggandet genom
investeringsstöd till fler bostäder enl. LSS. I små kommuner riskerar dock platser att
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stå tomma under längre perioder om inte tillräckligt många personer har behov av
exempelvis gruppbostäder. Möjligheten att sälja platser finns naturligtvis men det
motverkar då syftet, att man ska få bo i sin hemkommun och få sina behov av bostad
och stöd där. Positivt är också att lägre hyror kan sättas med hjälp av ett sådant stöd.
Socialnämnden välkomnar även förslaget att ta fram ett stödmaterial för
kommunerna kring arbetet med hyressättning och andra aspekter på ekonomin för
de som bor i bostad med särskild service.
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