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Boverkets ställningstagande
Boverket avgränsar sitt yttrande till myndighetens ansvarsområden; samhällsplanering, byggande och boende.
Boverket har inga synpunkter på utredningens förslag i ”Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” att den
som beviljats en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bor i en
sådan bostad ska ha rätt till merkostnadsersättning för boende med 30 procent
av prisbasbeloppet per år.
Boverket tillstyrker förslaget att en lämplig myndighet ges i uppdrag att ta fram
och tillgängliggöra ett stödmaterial som beskriver hur kommuner kan arbeta
med hyressättning och andra frågor som rör ekonomin för dem som bor i en
bostad med särskild service enligt LSS. Boverket delar utredningens bedömning att nationell vägledning kan hjälpa kommuner att tillämpa lagstiftningen
på ett likvärdigt sätt.
Boverket har inga synpunkter på utredningens hypotetiska resonemang i fråga
om ett särskilt statligt investeringsstöd vid byggnation behövs för att underlätta
bostadsbyggandet och därigenom kunna bidra till att minska underskottet på
LSS-bostäder.

Fastställd: dnr 2250/2021

Boverkets synpunkter
Boverket lämnar även följande synpunkter. Boverket saknar förutsättningar för
att kunna bedöma huruvida utredningens förslag till ersättningsnivå verkligen
kommer att leda till att enskilda personer inte kommer att få merkostnader som
hänger samman med hyra av LSS-bostad. Ett enhetligt bidrag (schablonersättning) som ges till alla personer oavsett om den enskilda personen har
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merkostnader eller inte och oavsett vad kostnaderna uppgår till, riskerar att
medföra att en del personer får för lite i stöd medan andra som inte har en extra
kostnad, får ett överskott som kan användas till annan konsumtion.
Det hade varit önskvärt att utredningen även hade utrett ett alternativt förslag
där utgångpunkten hade varit en mer behovsprövad lösning, för att förbättra de
enskilda personernas ekonomiska situation.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslutet elektroniskt. Föredragande har varit expert Micael Nilsson. I den slutliga
handläggningen har också stf. rättschef Anette Martinsson och enhetschef
Magnus Jacobsson deltagit.
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