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Yttrande över betänkandet Översyn av insatser
enligt LSS och assistansersättningen (SOU
2018:88)
Arbetsgivarverket har fått rubricerat betänkande för yttrande. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk
karaktär.
Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansersättningen, samt nya insatser i lagen om stöd och service till
vissa personer med funktionsnedsättning (LSS).
Arbetsgivarverket tillstyrker utredningens förslag om att tillsätta en utredning som ska kartlägga förhållandet mellan daglig verksamhet och arbete
och studier. Lagstiftningen för personer med funktionsnedsättning ska
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Varje
sektor i samhället, så också arbetslivet, ska bedriva sin verksamhet så att
den blir tillgänglig för alla. Arbetsgivarverket vill lyfta fram vikten av
tydliga spelregler för stöden till sysselsättning för att så många med
funktionsnedsättning som möjligt ska få en meningsfull vardag. För statliga
arbetsgivare som måste tillämpa reglerna om förtjänst och skicklighet vid
anställning är det särskilt viktigt att förutsättningarna är tydliga för stöd till
verksamhet på arbetsplatser på den reguljära arbetsmarknaden som inte
likställs med anställning.
Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget att det ska vara ett villkor, för att få
bedriva verksamhet med personlig assistans, att nivåerna på de anställdas
lön, försäkringar och pension minst följer ett centralt kollektivavtal som
tillämpas i hela Sverige för motsvarande arbetstagare. Arbetsgivarverket
delar uppfattningen att det är rimligt och stärker förtroendet för statsförvaltningen och minskar risken för att osund konkurrens på arbetstagarnas
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bekostnad ska uppstå, att utgå från att staten kan ställa vissa krav på vilka
villkor den som vill leverera i en skattefinansierad verksamhet tillämpar.
Arbetsgivarverket har utifrån det statliga arbetsgivarpolitiska perspektivet
inga synpunkter på övriga förslag.
Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den
slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och
utredare Elisabet Sundén Ingeström, föredragande.
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