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Svar på remiss: SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor - Merkostnader i bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS
Svenska Institutet för standarder, SIS, är inte remissinstans för Boende på (o)lika villkor
– merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, men vill ändå använda sig av
möjligheten att lämna ett yttrande.
SIS uttalar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och
tekniska specifikationer, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan och svensk medlem i
europeisk (CEN) och internationell (ISO) standardisering. SIS uppdrag är att verka för att standarder
används överallt i samhället där det ger fördelar och driver god samhällsutveckling.
SIS anser att standardisering kan vara ett verktyg för att nå en ökad jämlikhet i landet för personer
med insatsen LSS-boende med särskild service för vuxna.
Utredningen berör ett område närliggande det som behandlas i standarden SS 877001
Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna. Standarden publicerades
nyligen (juni 2021) och är framtagen med stort engagemang från både privat och offentlig sektor
samt intresseorganisationer. Arbetet har delvis finansierats av Socialdepartementet.
Standarden sammanfattar vad som ska ingå i LSS-tjänsten boende med särskild service för vuxna
med syfte att öka kvaliteten för den enskilde. Eftersom den tagits fram i ett samarbete med många
aktörer är det en tydlig överenskommelse om vad som bör finnas i en gruppbostad och vad som
bör ingå i insatsen. Standarden berör både tillgång till och utformning av
gemensamhetsutrymmen, och ger även stöd i utformning av lokaler när det finns större möjlighet
till anpassning, till exempel vid nybyggnation. Den tar även upp den enskildes behov av fritids- och
kulturaktiviteter samt tillgång till personal.
SIS formella remiss av standarden SS 877001 var öppen i två månader under våren 2021. SIS
noterade ett stort intresse för förslaget och 100 myndigheter och organisationer har tillstyrkt
förslaget. Över hälften av de svarande skickade även in konstruktiva kommentarer vilket ytterligare
höjde kvaliteten på standarden. Vi kan med detta konstatera att det finns ett stort intresse och
behov av den nu publicerade standarden.
SS 877001 är ett verktyg som bidrar till att säkerställa goda levnadsvillkor och tydliggöra kvaliteten
för den enskilde, underlätta för beställare och leverantörer samt bidra till att resurser utnyttjas på
ett effektivt sätt.

Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN

Svenska institutet för standarder
Uppdaterad 2020-06-01Postadress:

Box 45443

Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan

104 31 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00

Organisationsnr: 802410–0151

113 65 Stockholm
Telefax: 08-555 520 01

E-post: info@sis.se

www.sis.se

2 (2)

I remiss SOU 2021:14 kapitel 5.3.4 nämns att det idag inte finns en gemensamt satt standard för
hur bostad med särskild service ska se ut. Här vill vi belysa att ordet standard kan betyda olika
saker i sammanhanget. I den svenska officiella standarden SS 877001 ställs inte specifika krav på
utformning av LSS-bostäder utan kraven utgår ifrån den enskildes behov. Behov kan se väldigt olika
ut och därmed kan bostäderna behöva anpassas på olika sätt. För tillgänglighet i byggd miljö i
publika omgivningar och utrymmen gäller dock den europeiska standarden SS-EN 17210
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö - Funktionskrav.
När det gäller utformning av bostäder så berör också den svenska standarden SS 9142212
Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått detta. Den innehåller även individuella mått för
höjd nivå av tillgänglighet. Den höjda nivån anger mått som förbättrar tillgängligheten för
funktionshindrade och ger bättre förutsättningar för personer med funktionshinder att kunna bo
kvar i bostaden även med utökad service och vårdpersonal i hemmet. Denna svenska standard
genomgår en omfattande revidering där möjlighet finns för olika typer av intressentgrupper och
aktörer (enskilda, myndigheter, utförare m.fl.) att engagera sig i utformningen av standarden för
att särskilt bevaka kopplingen till LSS-boenden, funktionshinder och tillgänglighet.
Vi vill också uppmärksamma att genom att ge stöd för och uppmuntra till hänvisning till standarder
i offentlig upphandling kan kostnadseffektivitet, jämlik omsorg samt kvalitet på tjänsten uppnås
parallellt.

Med vänlig hälsning

Annika Andreasen, VD
Svenska institutet för standarder

SIS är en ideell förening och ett svenskt standardiseringsorgan. SIS är utsedd av regeringen att representera
Sverige i ISO och CEN.
SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder och tillhandahåller och förvaltar standarder i
Sverige. Vi finansierar vår verksamhet genom främst deltagaravgifter och försäljning av standarder.
SIS verkar för svenskt inflytande i internationell standardisering inom ISO och CEN, och för att standarder
sprids och används i Sverige.
Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och
utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling.

