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Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för frågor om 

intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS 

Regeringens beslut  

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktions-

nedsättning och autism inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen ska, om myndigheten bedömer att 

förutsättningar och behov finns, redovisa förslag till i vilken myndighet som 

ett nationellt kompetenscentrum kan inrättas och hur verksamheten kan 

organiseras. Socialstyrelsen får även föreslå alternativ till att inrätta ett 

nationellt kompetenscentrum om myndigheten bedömer att behoven som 

centret ska tillgodose bättre uppnås på annat sätt.  

I uppdraget ingår att redogöra för vilka uppgifter som ett eventuellt centrum 

bör ansvara för med utgångspunkt i följande områden: 

−  utveckla och samla kunskap om företrädesvis intellektuell 

funktionsnedsättning och autism, 

− kompetensutvecklande fortbildningsinsatser för ledning och personal 

inom områden som har särskild betydelse för likvärdig och god kvalitet i 

LSS-boende,  

− sammanställning av utvärderingar och forskningsresultat och 

− kommunikation med verksamma i LSS-boende.  

Ett prioriterat område för ett nationellt kompetenscentrum är att det ska 

fungera verksamhetsnära mot kommunernas LSS-boende. I uppdraget ingår 

även att inventera vilka intressenter som kan bidra med värdefull kunskap 

och som med stöd av centrumet kan medverka i det arbetet.  
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En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2022. Av redovisningen ska 

framgå uppskattade kostnader för en eventuell uppbyggnad av ett nationellt 

kunskapscenter och uppskattade kostnader för att bedriva verksamheten. 

Redovisningen ska också innehålla en konsekvensanalys som även innefattar 

de verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av inrättandet. Om 

myndigheten föreslår alternativa lösningar så ska även uppskattade kostnader 

för dessa redovisas. 

Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet och 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

För uppdraget får Socialstyrelsen använda 3 000 000 kronor under 2022 som 

ska redovisas mot det för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg för budgetår 2022 uppförda anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom 

funktionshinderområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet. Redovisningen 

ska hänvisa till diarienumret för detta beslut. 

Bakgrund 

Det är viktigt att personer som arbetar i LSS-boende har kompetens för att 

ge personer med funktionsnedsättning en trygg och säker boendemiljö och 

erbjuda likvärdig och god kvalitet i verksamheten. Regeringen har därför i 

budgetpropositionen för 2022 föreslagit att förutsättningarna för ett 

nationellt kunskapscentrum ska utredas. Uppdraget bygger på 

Socialstyrelsens förslag på lämpliga åtgärder som redovisas i rapporten 

Kompetens i LSS-boenden (dnr S2021/03070). Syftet med uppdraget är att  
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skapa en nationell överblick om intellektuell funktionsnedsättning och 

autism och som kan bidra till att personal och ledning höjer sin kompetens 

inom området.  

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Michael Blom 
 

 

Kopia till 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för vård och omsorgsanalys 
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