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Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m fl lagar
Nya lagar på handikappområdet träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindra- de, (LSS), ersätter omsorgslagen från 1985,
införandelagen till omsorgslagen samt elevhemslagen. I den nya lagen vidgas den
personkrets som omfattas av omsorgslagens rättigheter.
Lagen om assistansersättning, (LASS) som handläggs av de allmänna
försäkringskassorna, bygger på samma personkretstillhörighet som LSS. Kommunens
och försäkringskassans ansvar enligt LSS respektive LASS kommer att kräva mer
samarbete mellan huvudmännen.
Lag om införande av LSS reglerar bl a ansvaret mellan kommun och landsting. Den
nya lagen LSS, förutsätter att kommunerna har allt ansvar enligt lagen. Det förväntas
ske senast 1 januari 1996. Möjligheter finns att genomföra dessa förändringar tidigare
om landsting och kommun är överens därom. Dessutom ger LSS möjlighet till
överenskommelse om ett fortsatt och utvecklat landstingsansvar. Förändring sker i
ytterligare lagar av vilka några kommenteras i detta cirkulär.
Kommuner och landsting förbereder dels förändringar till följd av de nya lagarna och
dels ett överförande av omsorgsverksamheten och därmed ett ansvarstagande enligt
LSS i sin helhet.
Svenska Kommunförbundet genomför olika insatser i syfte att ge möjligheter till
erfarenhets- och kunskapsutbyte. Kommunförbundet har utbildat ett antal
resurspersoner som från oktober månad kan anlitas för utbildningsinsatser i
Kommunförbundens i länen regi eller av kommunerna själva. Namnlista på dessa
resurspersoner bifogas.
Under oktober och november anordnas i samarbete med
Landstingsförbundet Idébytardagar. Syftet är att personer från de kommuner som
redan har ansvaret för utvecklingsstörda enligt omsorgslagen skall kunna delge sina
erfarenheter till dem som nu förbereder övertagandet. Inbjudan till dessa dagar har
skickats ut separat.
En modell för uppföljning av ekonomiska konsekvenser av lagen utarbetas av
Kommunförbundet. Underlaget för denna uppföljning skall var kommunerna
tillhanda före årsskiftet 1994.
I bifogade PM kommenteras några olika delar av innehållet i de lagar som träder i
kraft vid årsskiftet. Lagtexten finns återgiven i SFS 1993:387-392.

Kommunförbundet samarbetar fortlöpande med Kommunförbunden i varje län i
frågor kring såväl lagens införande som huvudmannaskapsförändringen av
omsorgerna.
De som på Svenska Kommunförbundet svarar för detta arbete är:
Ingrid Kennborn, projektledare för LSS
och kommunaliserings frågor, tfn 08-772
43 27

-

Ingrid Söderström, LSS samt förändringar i HSL,
tfn 08-772 43 42
Lena Sandström, juridiska frågor, tfn 08-772 44 34
Andreas Hagnell, ekonomiska frågor tfn 08-772 42 50
Lotta Kärger, personalpolitik, tfn 08-772 47 45
Randolph Norberg, skolfrågor, tfn 08-772 46 32
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