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Inledning
Varför denna tidning?
Anledningen till att vi gör denna tidning är att öka
kunskapen om LSS bland våra medlemmar. Det är
viktigt att ha kunskap om lagen när man möter kommunen och söker om insatser. Vi hoppas därför att
denna tidning kommer er till nytta!

Historik och bakgrund om LSS
Omsorgslagen (OL) från 1985 och de tre föregångarna är unika lagar riktade mot en liten grupp medborgare. Först kom 1944 en lag som innebar skyldighet
att anordna skolor för de ”bildbara” av de som var
sinnesslöa. Lagen om undervisning och vård av psykiskt efterblivna kom sedan 1954. Ansvaret var delat
men landstingen övertog det fulla ansvaret i samband
med den första Omsorgslagen 1967. 1985 vidgades
personkretsen att även omfatta personer med autism
och vissa personer med förvärvad hjärnskada i vuxen
ålder.
De preciserade formerna för insatserna är gemensamt
för lagarna, men i andra avseende har stora förändringar skett.
1989 tillsatte regeringen en handikapputredning för
att utreda frågor om kommunernas och landsstingens
insatser för personer med omfattande funktionsnedsättningar, att få underlag för ytterligare reformer.
1993 lade regeringen fram sin proposition angående omfattande reformer inom funktionshinderpolitiken. Reformerna bestod av två nya lagar. Dels lag
(1993:378) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels lag (1993:389) om assistansersättning (LASS). En stor förändring gjordes
då större delen av landstingens omsorgsverksamhet
övertogs av kommunerna.

Utgiven av Länsförbundet FUB i Stockholms län
Ansvarig utgivare: Harald Strand

Vi hade vid detta tillfälle en relativt ny socialtjänstlag (SoL) som många tyckte skulle vara tillräcklig.
Handikapputredningen påvisade dock att just personkretsen i LSS behövde specifika insatser för att
uppnå goda levnadsvillkor, vilket innebär att lagstiftarens ambitionsnivå vida överstiger intentionerna
och skrivningarna i SoL.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en
utvidgning av denna. Bland annat tillkom en tredje
personkrets som omfattar fysiskt och psykiskt funktionshindrade. LSS kompletterar socialtjänstlagen
samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att
särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som
krävs för att kunna erhålla samma människovärde
som andra, trots sina funktionsnedsättningar. Tillhör
du personkrets 1 eller 2 krävs endast ett konstaterande att du har behov av insatser. För personkrets 3 är
tillhörighet och behovsbedömning mer komplicerad.
Precis som Omsorgslagen var blev LSS en rättighetslag. Det innebär en definierad personkrets och
individuella rättigheter samt en möjlighet att pröva
beslut om insatser i en rättslig process. Genom att införa rättighetslagstiftning kan staten styra samhällets
resurser till eftersatta områden, som i detta fall till
funktionshinderomsorgen. Men om relationen mellan staten, myndigheter (kommuner, FK, domstolar
etc.) och medborgare skall fungera gäller det att alla
uppfattar lagen som legitim.
LSS och LASS kännetecknas av en humanistisk
människosyn dvs. att alla har lika värde. Därför får
en person med stora funktionsnedsättningar aldrig
betraktas som ”föremål för åtgärder”, utan skall ses
som en individ med fullständiga rättigheter.
Målet är att verksamheten enligt denna lag skall
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas. Insatserna skall ge den enskilde möjlighet att leva som
andra, trots sina funktionsnedsättningar.
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Kapitel 1 - Mål och principer i LSS
Målen med verksamhet enligt LSS (5 §):
• Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet
i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
• Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att
leva som andra.
Verksamheten ska (6 §)
• vara av god kvalitet
• vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet
• den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges
inflytande och medbestämmande över insatser som
ges (6 §).
Målet för verksamheten enligt LSS bör vara
att människor med omfattande funktionshinder
skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra
människors som möjligt och i gemenskap med andra
människor. (Prop. 1992/93:159 s. 50 f).
Insatserna skall vara så utformade att de stärker den
enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet.

Behov och önskemål om stöd och service varierar
från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot den
enskildes aktuella situation. Den enskilde skall ha ett
direkt inflytande, både i planeringen och utformningen av insatsen och i genomförandet av den.
De särskilda insatserna skall förebygga och minska
följderna av funktionshinder. Insatserna till vuxna
personer skall grundas på behov som den enskilde
själv finner angelägna att få tillgodosedda för att
kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som
möjligt.
Insatserna ska (7 §):
• tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.
• vara varaktiga och samordnade
• anpassas till mottagarens individuella behov
• utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer
som behöver dem
• stärker förmågan att leva ett självständigt liv
Goda levnadsvillkor är ett kvalitetskrav på insatserna. (Prop. 1992/93:159 s. 172).

Att leva som andra
Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder,
trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret.
Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att
kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan
funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.
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Kapitel 2 - Rätten till insatser
För rätt till insats krävs:
• Att man tillhör personkretsen
• Att man har behov av insatsen
• Att behovet inte faktiskt tillgodosett på annat sätt
(det räcker inte att behovet kan tillgodoses på annat
sätt, prop. 1992/93:159 s. 172).
• Samtycke
Vid bedömningen av om den enskilde har behov av
insatsen i sin livsföring måste jämförelser göras med
den livsföring som kan anses normal för personer i
samma ålder (Prop. 1992/93:159 s. 172).

verkande lagar, framför allt socialtjänstlagen (Prop.
1992/93:159 s. 170).
Vad är skillnaden mellan LSS och SoL?
Alla de kvalitetskrav och mål som nämns i 5-7 §
är det som utgör största skillnaden mellan insatser
enligt SoL och LSS. I SoL finns t.ex. inga krav på
att insatserna ska vara samordnade, varaktiga, lätt
tillgängliga. Bara ”skälig levnadsnivå” ska uppnås
istället för ”goda levnadsvillkor”.
I SoL är
kommunens möjlighet att bestämma insatserna
betydligt större.

Insatser enligt LSS är alltid frivilliga och därför krävs
samtycke. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning
i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare
eller förvaltare begära insatser för honom eller henne
(8 §).

Insatserna i LSS är en rättighet även om insatsen kan
fås på annat sätt.

LSS är en pluslag

I LSS är huvudregeln att inga avgifter får tas ut.
LSS-insatserna är namngivna. Behöver man andra
insatser är det SoL som gäller. Enligt SoL ska kommunen ge bistånd om man har behovet och det inte
kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet kan bestå av
t.ex. försörjningsstöd eller boendestöd.

Att LSS är en pluslag innebär att den inte ska inskränka rättigheter den enskilde kan ha enligt andra
lagar (framförallt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen, SoL). Se 4 § i LSS.
LSS är avsedd att vara ett komplement till andra lagar. Därmed menas att lagen ger de personer som ingår i lagens personkrets rätt till särskilda insatser som
betingas av deras speciella behov utan att inskränka de rättigheter som kan gälla enligt mera generellt

Avgiftsbestämmelser i SoL är sämre för den enskilde
än i LSS. Skäliga avgifter får tas ut enligt SoL (den
enskilde skall garanteras ett förbehållsbelopp).

Valfrihet
6 § LSS talar om självbestämmande, medbestämmande och inflytande. Dock är valfriheten enligt LSS
inte ovillkorlig.

Personkretsen

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd och service

Kapitel 3 - Insatserna i lagen
I LSS finns i 9 §, 10 namngivna insatser (+ 1 insats
i 10 §). Har man behov av andra insatser söker man
dessa enligt SoL.
Kommunen ansvarar för alla insatser förutom Råd
och stöd samt en stor del av personlig assistans, som
har Landstinget respektive Försäkringskassan som
huvudman.
Kommunen kan avtala med enskilda verksamheter
att utföra insatsen. Då krävs avtal med kommunen
och oftast tillstånd från IVO.
Ansökan om LSS-insats görs av den enskilde själv.
Är man under 15 år är det vårdnadshavaren som ansöker. Om den enskilde saknar förmåga att själv ta
ställning kan vårdnadshavare, förmyndare, god man
eller förvaltare ansöka.
Omvårdnad ingår i flera av insatserna 9 § 5-10. Enligt förarbeten är omvårdnad följande: ”I omvårdnaden bör ligga en skyldighet att ge stöd och hjälp
till enskilda med de dagliga behov som de inte kla-
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rar själva. Exempel på sådana behov kan vara hjälp
att sköta hygienen, att klä på sig, att förflytta sig, att
kommunicera med andra, att komma ut bland andra
människor och att hjälpa till med t.ex. inköp av olika
slag. Om den enskilde har personlig assistent, bör det
företrädesvis vara han eller hon som ger omvårdnaden” (1992/93:159 sid. 91).

Råd och stöd 9 § 1
Råd och stöd är: ”Rådgivning och annat personligt
stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora
och varaktiga funktionshinder”.
Enligt förarbetena ska sådant stöd kunna ges av företrädare för yrkeskategorier som t.ex. kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och dietist. Insatserna ska vara
ett komplement till t.ex. habilitering, rehabilitering
och socialtjänst (Prop. 1992/93:159 s. 59).
Behandling och habiliteringsåtgärder ryms inte inom
insatsen Råd och stöd.

De tio insatserna i LSS
1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem
och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken.
3. Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anknytning till
skoldagen samt under lov
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som
behöver bo utanför föräldrahemmet
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig.
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Personlig assistans 9 § 2
• Personligt utformat stöd
• Ges av begränsat antal personer
• Krav är behov av hjälp med de grundläggande behoven:
Måltider
Personlig hygien
Klä av och på sig
Kommunicera
Annan hjälp som förutsätter grundläggande
kunskper om personen.
Om krav på grundläggande behov är uppfyllt så har
man även rätt till personlig assistans för andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt, t.ex.
aktiverings- och motiveringsinsatser samt för tillsyn
som inte kan räknas som aktiv, om behoven inte tillgodoses på annat sätt.
Om hjälpbehovet avseende de grundläggande behoven uppgår till mindre än 20 timmar i veckan är det
kommunen som ansvarar och betalar för assistansen.
Om behovet är över 20 timmar är det Försäkringskassan genom assistansersättning. Socialförsäkringsbalken är då tillämplig.
Utförliga läkarintyg om grundläggande behov
behövs oftast.

Ledsagarservice 9 § 3
Till för att underlätta deltagande i samhällslivet. T.ex.
är ledsagarservice till för att besöka vänner, delta i
fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara
promenera.
Omkostnader för ledsagaren (t.ex. resa, måltider, inträdesbiljetter) behöver kommunen inte längre stå för
(HFD 2011 ref. 8). Trots att det i förarbetena står att
”Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter
bör den enskilde svara för sina egna kostnader, men
inte ha kostnader för den eventuella följeslagare som
behövs för att kunna genomföra aktiviteten” (Prop.
1992/93:159 sid 100)
Tyvärr används nu ovan nämnda rättsfall för att begränsa insatsen som sådan. Man hänvisar till att ledsagarservice bara ska vara en ”enklare aktivitet”. Att
åka på utrikes semesterresor eller till en annan ort kan
nu inte bedömas ingå i begreppet ”enklare aktivitet”.
Ledsagarservice kan även ges till den som bor i
LSS-bostad om personalen inte i praktiken kan utföra
motsvarande uppgift.

En skadeskjuten insats
Ledsagarservicen har tyvärr utsatts för domar i högsta förvaltningsdomstolen de senaste åren. Kommunerna ansågs inte vara skyldiga att stå för ledsagares omkostnader. Det innebär att den som har
ledsagning riskerar att få betala för exempelvis dubbla biobesök. I vilken utsträckning som
kommunerna tillämpar detta är oklart. Vissa har fortsatt att ersätta enligt LSS. Andra har börjat
ersätta omkostnader via SoL.
Ledsagning vid semesterresor har enligt HFD inte anses ingå i ledsagningen eftersom det är en
begränsad insats, där enklare aktiviteter ska utföras.
Sammantaget innebär dessa domar att ledsagningen har blivit mindre flexibel och begränsad som
insats. Långt ifrån tanken om att den enskilde ska kunna utöva inflytande över insatserna. Men
komihåg att det är upp till kommunerna att sätta ambitionsnivån, vill man ge ledsagning vid
semesterresor, så får man. Man kan därför argumentera att sin kommun ska vara bättre än att
endast ge miniminivån på stödet.
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Kontaktperson 9 § 4
Kontaktpersonen ska:
• Hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom
samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.
• Ge råd till den enskilde i situationer som inte är av
komplicerad natur.
• Vara en hjälp för att komma i kontakt med andra
människor och för att komma ut i samhället
Det ska vara ett icke-professionellt stöd.
Den enskildes eget val av person bör vara avgörande
för vem som ska utses som kontaktperson. Det förekommer ofta rekryteringsproblem av kontaktpersoner i kommunerna. Därför kan väntetiden vara lång.
Den enskilde kan också själv välja en kontaktperson,
t.ex. ett äldre syskon, en kusin eller en vän till familjen.

Avlösarservice i hemmet 9 § 5
En person som tillfälligt övertar omvårdnaden för att
de anhöriga ska kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i, ägna sig åt
det funktionshindrade barnets syskon eller resa bort.
Ska finnas tillgängligt regelbundet eller akut, dygnet
runt och på helger. Omvårdnad ingår i insatsen.

Korttidsvistelse 9 § 6
Korttidsvistelse ges för behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling för den enskilde
och/eller för behov av avlösning för anhöriga.

Insatsen kan också ges för att bryta ensidigt beroende mellan barn och föräldrar och främja frigörelseprocessen.
Omvårdnad ingår i insatsen.
Korttidsvistelse kan verkställas i stödfamilj, korttidshem eller som läger. Regelbundet eller akut. Dagtid,
nätter och helg.
Insatsen är begränsad i tid (antal dagar per månad).
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 § 7
Insatsen är till för skolungdom över tolv år och ska
finnas före och efter skoldagen samt under lov. Omvårdnad ingår.
Att föräldrarna förvärvsarbetar är inget krav.
Tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

Boende i familjehem

eller bostad med
särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 9 § 8
Familjehem ska fungera som komplement till
föräldrahem. Gränsen mot korttidsvistelse i stödfamilj är flytande.
Vad gäller gruppbostäder för barn och unga finns ingen nedre åldergräns. Övre gräns: när den unge slutat
gymnasiet.
Bostäderna ska vara belägna i vanliga bostadshus
och gruppen ska bestå av ett litet antal barn eller ungdomar.
Mål för insatserna i LSS är dock enligt förarbetena
att barn så långt det är möjligt ska växa upp i sina
föräldrahem.

Kontaktperson
Insatsen kontaktperson har under senare år minskat i omfattning i vårt län. Antal personer med insats
blir färre. Det har också varit svårt att få rätt när man överklagat insatsen kontaktperson. När vi undersökte utfallet av domar år 2011 så var det bara 8 procent som fick rätt mot kommunen i Stockholms
förvaltningsrätt. Vi har gjort en rapport om utvecklingen av insatsen kontaktperson som ni hittar på
vår hemsida www.fubstockholmslan.se under fliken rapporter.
Mycket av den negativa tillämpningen i förvaltningsrätten handlar om begreppet socialt isolerad.
Vissa tolkar det som man knappt ska någon som helst kontakt med omgivningen. Har man insatsen
boende eller daglig verksamhet så anses den kontakt man har där vara tillräcklig. Denna tolkning står
i kontrast till mer positiva tolkningar av vad som innebär att bryta den enskildes isolering. Vissa mål i
förvaltningsrätten tar hänsyn till den enskildes behov av att få ha en social kontakt som är en vän, som
kan ge råd och som är med vid aktiviteter. Tyvärr är den senare tolkningen ovanlig.
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Bostad med särskild service för
vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
för vuxna 9 § 9

Tre former finns:
• Gruppbostad: Då kontinuerlig närvaro av personal
är nödvändig pga. tillsyns- och omvårdnadsbehov.
• Servicebostad: Bostäder som har tillgång till gemensam service och fast personal dygnet runt. En
mellanform av bostad - mellan ett helt självständigt
boende och gruppbostad.
• Annan särskilt anpassad bostad: Rätt till en av kommunen anvisad lämplig bostad, bostaden bör ha en
viss grundanpassning. Behövligt stöd och service i
anslutning till boendet ges genom andra insatser t.ex.
personlig assistans och ledsagarservice. Omvårdnad,

hälso- och sjukvård samt fritids- och kulturaktiviteter
ingår inte.
Gruppbostad och servicebostad är ”bostad med särskild service”. Omvårdnad, Hälso- och sjukvård samt
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.
Alla LSS-bostäder ska vara fullvärdiga bostäder och
uppfylla Boverkets normer.
Man kan ansöka om en viss bostad. Kommunen
får dock hänvisa till annan bostad som tillgodoser
behoven. Trots vad som står i propositionen (Prop.
1992/93:159 s. 86). Personer med funktionshinder
skall ha samma möjlighet som andra att själva välja
bostadsform.

Mer om boende
Höga hyror. I vårt län är det inte ovanligt med höga hyror. Inte minst i nybyggnationer.
Eftersom många kommuner tar ut hyra och inte avgift så blir det för många nödvändigt med
bostadstillägg. Om kommunerna hade tagit ut en avgift så hade det så kallade förbehållsbeloppet varit aktuellt, så var det tänkt från början.
Bostadstillägg. Om man har aktivitets- eller sjukersättning kan man få bostadstillägg. Det
är försäkringskassan som handlägger bostadstillägget. Beroende på sin inkomst kan man få
bostadstillägg upp till en hyra av 6 200 kronor. Något man ska vara medveten om är att det
görs ett förmögenhetstillägg. Det innebär att om du har tillgångar på över 100 000 så räknas
15 procent av dem som inkomst.
Antal boenden. I en gruppbostad så får det högst bo 6 personer. Men vi har noterat att man
ibland bygger för fler.

Daglig verksamhet 9 § 10
Daglig verksamhet är till för personer under 65 år
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Syftet är att bidra till den personliga utvecklingen
och att främja delaktigheten i samhället.
Övergripande mål bör vara att på kortare eller längre
sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete.
Insatsen ska till sitt innehåll kunna rymma såväl
aktiviteter med habiliterande inriktning som mer
produktionsinriktade uppgifter. Det skall dock inte
vara fråga om något anställningsförhållande. Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans/
hennes önskemål.
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Det man dock kan konstatera är att det är många
personer med utvecklingsstörning som inte är
sysselsatta. Frågan är vad de gör? Många personer
med utvecklingsstörning deltar på daglig verksamhet, de räknas då inte som sysselsatta. Det finns dock
dagliga verksamheter som är väldigt arbetsinriktade.
En viktig detalj är att man inte får lön för sitt arbete
på daglig verksamhet utan är beroende av sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Vad gör de 9 procent som uppger att de är sysselsatta? Förutom att de eventuellt har ett lönearbete
så finns det olika stödformer som ges till arbetsgivare för att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. Dessa stöd kan arbetsförmedlingen ge till
arbetsgivare:

Förarbetena i LSS förordar att någon form av ersättning utbetalas (dock inte tvingande för kommunen).

Gemensamt för alla dessa stöd är att arbetsgivaren
kan få bidrag för en lön på högst 16 700 kronor i
månaden men kan naturligtvis ge en högre lön.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Lönebidrag. Det kan arbetsgivare få för att anställa
personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av
en funktionsnedsättning. Normalt högst 4 år kan en
arbetsgivare få stödet.

Statistiska centralbyrån gjorde i slutet av 2008
en undersökning av hur många personer med
funktionsnedsättning som hade arbete. Nästan
1 procent av de som svarade uppgav att de hade en
utvecklingsstörning.
95 procent av de som har en utvecklingsstörning
uppger att de har nedsatt arbetsförmåga. Det kan
jämföras med andra funktionsnedsättningar.
För personer med dövhet så uppger 55 procent att de
har nedsatt arbetsförmåga. För synedsättning/blindhet så uppger 38 procent att de har nedsatt arbetsförmåga.
91 procent av de som har en utvecklingsstörning
uppger att de inte är sysselsatta. Med sysselsatta
räknas förutom lönearbete också arbete med stöd
av lönebidrag, arbete på Samhall och om man deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program. Om
man jämför med synnedsättning/blindhet så uppger
30 procent att de inte är sysselsatta. För de som
har rörelsehinder uppger 48 procent att de inte är
sysselsatta.
Man bör tolka dessa siffror något försiktigt, eftersom
vissa personer kanske inte velat eller kunnat svara.

Utvecklingsanställning. Det ska vara en anställning
som samtidigt ska kunna kombineras med att utveckla arbetsförmågan. Den ska pågå i högst ett år.
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Det kan
bara offentliga arbetsgivare få, till exempel kommuner och myndigheter. Anställningen ska anpassas
till arbetstagarens behov. På sikt är tanken att det
ska leda till arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Man ska ha rätt till LSS för att få detta. Det beviljas
ett år i taget.
Trygghetsanställning. Det är ungefär som lönebidrag. Arbetsgivagren får normalt bidraget för fyra
år i taget.
Förutom dessa stöd så kan man också vara anställd
på Samhall. Det är ett företag som får ett merkostnadstillägg av staten för att deras anställda har
en funktionsnedsättning. Samhall säljer tjänster
till andra företag. På Samhall kan man arbeta med
många olika saker, exempelvis att städa eller
arbeta på en restaurang. ICA och MAX är några av
Samhalls kunder.
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Nya stödformer ska komma
Regeringen har föreslagit att det i framtiden bara ska
finnas två former av stöd. Anledningen är att det ska
bli enklarare att överblicka stöden. De nya stöden
ska heta lönestöd för utveckling och lönestöd för
trygghet. En viktig förändring är att man föreslår att
höja den lön som arbetsgivaren kan få ersättning för
från 16 700 till 19 800 kronor.

Individuell plan enlig 10§
I samband med att en insats enligt 9 § i denna lag
beviljas skall den enskilde erbjudas en individuell

plan. En individuell plan kan vara mycket viktig
för att planera inför framtiden och uppmärksamma
kommunen på vad man vill ha för stöd. Det behöver
inte vara någon från kommunen som är samordnare
för planen, det kan exempelvis vara en kurator från
landstinget. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.
Det finns en lathund om individuell plan på
Autism
&
Aspergerförbundets
hemsida,
www.autism.se

Kapitel 4 - Avgifter
18 – 21 §: Avgifter får inte tas ut för insatserna
förutom:
• Skäliga avgifter för bostad, fritidsaktiviteter och
kulturella aktiviteter
• LSS-bostad för barn
• Avgift för assistans om den enskilde har assistansersättning

enligt hyreslagen. Det innebär att LSS skyddsbestämmelse (förbehållsbelopp) inte tillämpas.

Hyra eller avgift för LSS-bostad?

Övriga avgifter:
• avgiften skall vara skälig och enligt den grund som
kommunen bestämmer
• den får inte överstiga kommunens självkostnader
• den enskilde skall få behålla tillräckliga medel för
sina personliga behov. (Observera att detta är samma

Kommunen får enligt praxis välja. Enligt Socialstyrelsens undersökning tillämpar alla kommuner hyra

skrivelse som i SoL om förbehållsbelopp, dvs. detta
borde gälla generellt för LSS också oavsett ”hyra” eller
”avgift”. Vissa kommuner tillämpar detta.)

Kapitel 5 - Samverkan
”Till kommunens uppgifter hör att samverka med
organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder” (15 § p. 7). Det innebär att
kommunen måste samverka med er!
I förarbetena står det: ”Jag ser det som en självklarhet att handikapporganisationerna fortlöpande ges
möjlighet att lämna förslag och att ge synpunkter på
hur verksamheten enligt lagen läggs upp och bedrivs.
Därigenom tillförs också huvudmannen viktiga kunskaper och åsikter som funktionshindrade har” (prop.
1992/93:159 s 97).
Ur FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning står också om samverkan:
”I utformning och genomförande av lagstiftning och
riktlinjer för att genomföra denna konvention och i
andra beslutsfattande processer angående frågor som
berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland
barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.” (Artikel 4. 3)
”Det civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, ska involveras i och fullt ut medverka i
övervakningsförfarandet.”
( Artikel 33.3)
Syftet med samverkan
Syftet med samverkan är att ge handikapporganisationerna möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen. Organisationerna
skall ges möjlighet att påverka, att lämna förslag
och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och
erfarenheter skall kunna tillföras verksamheten.
Prop. 1992/93:159
Formerna för samverkan
I lagstiftningen saknas det regler om formerna för
samverkan. Enligt lagstiftaren bör dessa bestämmas
av parterna gemensamt. Ett konkret förslag kan vara
ett samverkansöverenskommelse i likhet med det
som finns på nästa sida.
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Vilka krav måste en handikapporganisation
ställa på samverkan?
Vid en bedömning av vilka samverkansformer som
är lämpliga är lagstiftarens syfte med samverkansreglerna avgörande:
Information
Kommunen skall se till att handikapporganisationen
får sådan information att organisationen på ett meningsfullt sätt kan delta i samverkansprocessen och
därmed kunna tillvarata sin grupps intressen och årligen får skriftliga sammanställningar över insatser
för organisationens medlemmar avseende ex. boende, daglig verksamhet, skola, habilitering, ledsagarservice, kontaktperson samt fortlöpande utan dröjsmål får information om sådant som är av vikt för
handikapporganisationens företrädare att känna till.
Påverkansmöjligheter
Kommunen skall på ett tidigt stadium involvera
handikapporganisationen i sådant utrednings- och
planeringsarbete som rör medlemsgruppen samt inför tilltänkta beslut, som rör medlemsgruppen, i god
tid inhämta synpunkter och förslag från organisationen så att den ges reella möjligheter att påverka
innehållet i och utformningen av de förslag som föreläggs beslutsfattarna.
Samverkansöverenskommelse
På nästa sida ser ni ett exempel på en samverkansöverenskommelse mellan en organisation och en
kommun. Om det är svårt att få till ett sådant avtal
skriftligt så kan det vara en idé att utgå från en liknande form under samverkansmöten. Ni ska se detta
som ett exempel, de frågor som behandlas är de som
är mest aktuella i din kommun.
Påverka!
Att ha samverkan är ett sätt att visa för kommuen
vikten av LSS för sina kommuninvånare. En aktiv
förening har visat sig betyda mycket för vilken omfattning av stöd som ges av kommuner.
Börja påverka!
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Förslag till

Överenskommelse om samverkan
Mellan NN FUB-förening och XX kommun har följande avtal träffats rörande samverkan enligt socialtjänstlagen samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Bakgrund
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 14 och 15 § redogör lagstiftaren för vilka särskilda
uppgifter som gäller för kommunen.
LSS § 15:7 ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”.
Syftet med samverkan
Syftet med samverkan är att ge handikapporganisationerna inom LSS-området möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av xx kommun inom ramen för LSS-lagen. Organisationerna ”skall ges möjlighet att påverka, att lämna
förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och erfarenheter skall kunna tillföras verksamheten”. (Prop.
1992/93:159)
Genomförande:
Deltagare:
Från kommunen:
			
		
Från företrädare:

Representant från aktuell(a) Förvaltning(ar)
Myndighetsansvarig LSS i XX kommun
Representanter från FUB (och ev. annan berörd intresseorganisation)

Mötesplan
Sammanträde sker minst 4 ggr per år enligt förslag från kommunen. Förvaltningschefen ansvarar för kallelse.
Förvaltningen ansvarar för kallelse, föredragningslista och skriftliga eller muntliga underlag. FUB kan ta upp egna
frågor i anslutning till samverkansmötena.
Aktuella frågor att är:
Övergripande ärenden som berör levnadsvillkoren för personer inom LSS – så att dessa kan uppnå de goda levnadsvillkor lagen föreskriver som t.ex.
–
Utbyggnad av boenden (planer, lokalprogram, utformning etc.)
–
Daglig verksamhet
–
Hälsa och omvårdnad
–
Fritidsaktiviteter
–
Individuella planer och genomförandeplaner
–
Kompetensfrågor gällande personal inom handikappomsorgen
–
Kvalitetsplaner samt uppföljning av dessa
Dokumentation
Representant för kommunen svarar för minnesanteckningar. Kommunens representant skall även tillse att FUB:s synpunkter och förslag ingår i underlaget vid beslutsfattandet för varje politiker och tjänsteman som fattar viktiga beslut
som rör FUB:s medlemsgrupp (gäller dock inte beslut som berör enskild medlem).
Denna överenskommelse gäller till 20XX-12-31 och förlängs med ett år i taget såvida ingen av parterna senast den 30
november aktuellt år säger upp överenskommelsen för en omreglering.
Kommunen den 20xx-xx-xx
Kommun			

------------------------------------		

FUB

------------------------------------------

Kapitel 6 - Överklagande
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Omprövning av LSS-beslut

Svårt att få rätt

Huvudregeln är att gynnande beslut inte kan ändras.
Denna regel tillämpas dock sällan, då det ofta finns
omprövningsförbehåll eller tidsbegränsning i beslutet. Även om omprövningsförbehåll inte finns så får
gynnande beslut ändras om det föreligger väsentligt
ändrade förhållanden. Gynnande beslut får också
ändras om ny ansökan kommer in (Obs, används
ibland av kommunen för att kunna ändra).

Länsförbundet FUB har producerat fyra rapporter om
LSS-domar i förvaltningsdomstolen. Från resultatet
kunde konstateras att situationen är problematisk för
den enskilde. Det är svårt att få rätt mot kommunen.
I Förvaltningsrätten skilde det sig mycket beroende
på var man bodde, i vissa förvaltningsrätter fanns det
större chans att vinna mål än i andra. Förvaltningsrätterna tolkade lagen olika trots att förutsättningarna i
fallen var lika.

Tidsbegränsning av beslut är tillåten, men JO har ifrågasatt lämpligheten (2002). LSS är en rättighetslag.
Insatserna ska enligt 7 § LSS vara varaktiga. Insatser
får inte tidsbegränsas om tidsbegränsningen innebär
att rättigheterna enligt lagen urholkas.
Ett modernare utslag finns där Autism och Asperger
föreningen i Uppsala fått laglighetsprövat om det är
tillåtet med generella riktlinjer om tidsbegränsning.
Prövning har gjort både 2009 och 2010 och kommunen fick nej båda gångerna. 2010 efter utslaget gjorde
socialstyrelsen en tillsyn där de bekräftade att generella tidsbegränsningar inte var förenligt med LSS.
Ett beslut om tidsbegränsning kan alltid överklagas.
Överklagande
Den som beslutet berör kan överklaga ett LSS-beslut
om det gått emot honom eller henne. Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet togs emot.
Överklagande riktas till Förvaltningsrätt, men skickas till kommunen. Efter Förvaltningsrätt är det Kammarrätt och HFD som är överinstanser. Prövningstillstånd krävs för överklagande i Kammarrätt och HFD.
Även ändring av insats, utformning av insats och
tidsbegränsningar kan överklagas.
Kommunala riktlinjer kan överklagas av kommuninnevånare. Det görs genom en laglighetsprövning,
dvs. domstolen prövar inte lämplighet eller skälighet
utan endast om riktlinjerna strider mot lag.

I högsta förvaltningsdomstolen har det under senare
år kommit domar som vi menar står i strid med intentionen i LSS. Ett exempel är en dom i regeringsrätten
som möjliggjorde för kommunen att ta ut hyra för gemensamma utrymmen i särskilt boende enligt LSS.
Detta trots att det i propositionen är mycket klart att
den enskilde inte ska betala för dessa.
Det är en tråkig utveckling att fler ärenden ska avgöras
i domstol. Vi har gjort ett sammanställning av antal
domar i Förvaltningsrätterna i Sverige, utifrån JP-infonets databas över domar. År 2010 var det något över
1000 LSS-domar, 2013 var det strax över 3000 LSSdomar. Mycket tyder på att kommunerna har blivit
hårdare i sin tillämpning. Men det kan också innebära att de enskilda har blivit mer benägna att överklaga. Om man överklagar ett beslut så är det bra att ha
hjälp av en LSS-kunnig jurist. I våra rapporter kunde
vi se indikationer på att juristhjälp ökade möjligheten att få rätt. Det finns rättshjälp inkulderat i UNIK
Försäkring. FUB har också rättsombud som hjälper
till i mål om LSS. Läs mer på FUB.se
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Kapitel 7 - Lex Sarah, lagtrots, tillsyn och övrigt
Lex Sarah
24 a-g § i LSS. Lex Sarah innebär att:
Den som fullgör uppgifter (anställd, uppdragstagare,
chef) ska genast rapportera om de uppmärksammar
eller får kännedom om ett missförhållande eller en
påtaglig risk för ett missförhållande.
Rapportera till ansvarig kommunal nämnd (om kommunal verksamhet) eller styrelse/verksamhetschef
(om enskild verksamhet).
Missförhållandet eller risken ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.
Lagtrots
28 a-g § LSS
Om beslut eller dom inte verkställs inom skälig tid
kan man vända sig till IVO, som ansöker i domstol om att kommunen ska betala en särskild avgift.
Avgiften ska vara mellan 10 000 och en miljon kr.
Ansvarig nämnd har skyldighet att rapportera till
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om ett gynnande beslut inte verkställts inom tre månader.

Tillsyn
IVO har ansvaret för granskning av att verksamheten
uppfyller krav och mål enligt lagar, föreskrifter och
beslut. Vem som helst kan anmäla brister och missförhållanden. IVO beslutar sedan om ett tillsynsärende ska öppnas.
(Anm: JO-anmäl fel vid handläggning eller mer formella fel.)
Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde vid inspektioner (inspektion av bostäder kräver dock samtycke
av den enskilde). Myndigheten får utdöma vite för att
avhjälpa missförhållande samt kan återkalla tillstånd
för enskild verksamhet.

Inspektionen för vård och omsorg ska också inom ramen för sin tillsyn
• lämna råd och ge vägledning,

• kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
• förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
• informera och ge råd till allmänheten.
Övriga skyldigheter för kommunen som stagas i
LSS
Enligt 14-15 § LSS ska kommunen
• verka för att insatser som skall tas upp i planer som
avses i 10 § samordnas,
• fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen
och vilka deras behov av stöd och service är,
• verka för att personer som anges i 1 § får sina behov
tillgodosedda
• informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
• medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,
• verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet
blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,
• anmäla till överförmyndaren dels när en person
som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare,
förvaltare eller god man, dels när ett förmyndarskap,
förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,
• samverka med organisationer som företräder
människor med omfattande funktionshinder,
• anmäla till Försäkringskassan när någon som har
ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas
ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
• underrätta Försäkringskassan när någon som får
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service, daglig
verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats
som kan påverka behovet av personlig assistans,
• anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken används för annat än köp
av personlig assistans eller kostnader för personliga
assistenter, och
• anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om
det finns anledning att anta att en tillståndshavares
lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig
assistans kan ifrågasättas.

FAQ från
reclaimLSS.org - läs mer på sajten!

Vanliga frågor och svar
Vad innebär att leva som andra enligt LSS?
Det övergripande målet för LSS är att den enskilde
ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots
funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma
jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och
minska följderna av funktionshindret.
Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv
finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna
leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.
Vad är skillnaden mellan goda levnadsvillkor och
skälig levnadsnivå?
Begreppet ”goda levnadsvillkor” i LSS jämförs ofta
med ”skälig levnadsnivå ” i SoL (Socialtjänstlagen
som gäller oss alla). Ibland tolkas dessa som lika,
dvs. att ordvalet inte har någon påverkan på insatsens
omfattning och kvalité. Naturligtvis är det en skillnad
då skälig och god inte är synonymer.
Ex. synonymer till skälig: rättvis, befogad, rimlig, resonlig, lagom, måttlig, tillräcklig.
Ex. synonymer till god: utmärkt, värdefull, riktig,
gedigen, förträfflig, förstklassig, förmånlig, fördelaktig, betydande.
De båda orden har som synes stora skillnader i språklig betydelse, där ordet god har en mer positiv innebörd än ordet skälig. I allmänna ordalag skulle man
därför kunna säga att goda levnadsvillkor är ”bättre”
än skälig levnadsnivå. Vi måste därför också tro att
bedömningar enligt LSS, som utgår ifrån goda levnadsvillkor, ger mer omfattande insatser än bedömningar enligt SoL, som utgår ifrån skälig levnadsnivå.
Vad innebär socialt isolerad?
I förvaltningsrätterna har detta begrepp blivit vanligt,
i synnerhet när mål om kontaktperson avgjorts. I flera

fall har kommuner hävdat att en person inte är socialt
isolerad och kan därför inte har rätt till kontaktperson.
Vad som innebär att vara socialt isolerad beror nog på
vem man frågar. I förarbetena till LSS skriver Stadsrådet att kontaktperson bör vara ett stöd som bland
annat syftar till att bryta den enskildes isolering. En
rimlig bedömning av social isolering är att personer
på grund av sin funktionsnedsättning i vissa hänseenden kommer att vara isolerade från omgivningen.
Exempelvis på grund av den bristande förmågan att
själv ge sig in i sociala sammanhang eller ta sig ut på
fritidsaktiviteter. Men utan att för den sakens skull
vara bortkopplade från all form av social kontakt.
Tyvärr verkar dock flera kommuner tolka socialisolering så som i föregående mening.
Vad är Habiliteringsersättning? (Hab-ersättning)
När man är arbetstagare på daglig verksamhet brukar
man få Hab-ersättning av kommunen. Ersättningen
ligger runt 30-50 kronor om dagen.
37 kommuner av 290 har ingen Hab-ersättning alls!
Vad är en fullmakt?
När den enskilde skriver en fullmakt som stadgar att
en annan person kan föra dennes talan i en viss fråga,
exempelvis vara ombud vid en förhandling i domstol.

Vad är en förvaltare?
En förvaltare kan utses när en god man inte räcker
till. En förvaltare tar över en del av den enskildes
rättshandlingsförmåga. En stor skillnad mellan god
man och förvaltare är att förvaltaren inte behöver inhämta samtycke från den enskilde för att rättshandla
åt denne. På så sätt förlorar den enskilde viss del av
sin rättshandlingsförmåga.
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FAQ från

reclaimLSS.org

Vanliga frågor och svar

Vad är en god man?
En god man är någon som hjälper en med sin ekonomi eller hjälper en att föra sin talan i olika frågor. Man
har kvar sin rättshandlingsförmåga och god mannen
får endast utföra rättshandlingar inom de områden
som på förhand är fastställt. Trots att man har en god
man får man själv ta ut pengar eller ansöka om insatser och dylikt. Den gode mannen är till hjälp om man
exempelvis inte klarar av att hantera pengar. Man blir
således inte ”omyndigförklarad” för att man har en
god man. Ingen är tvungen att ha en god man, det
bygger på samtycke från den enskilde.

Kan man ha kontaktperson fast man bor i en
gruppbostad?
Ja. Kontaktpersonens syfte är att hjälpa till med fritidsaktiviteter eller för att få komma ut på aktiviteter
med någon person man litar på och tycker om. Kort
och gott kan man säga att det är som en vän. Om man
bor i gruppbostad så har man behov av att träffa andra personer än de som bor och arbetar i gruppbostaden. Man kanske vill prata om dem i gruppbostaden
eller få råd eller tips om olika situationer i livet. Då
kan en kontaktperson vara ett bra alternativ.
Kan man ha ledsagning fast man bor i en gruppbostad?
Ja. Om behovet av ledsagning inte täcks inom ramen
för gruppbostaden. Om man som enskild tycker att
behovet inte täcks så ska man ansöka om ledsagning.

För att kommunen ska avslå en ansökan om ledsagning måste de visa att behovet faktiskt täcks genom
något annat stöd. Det räcker inte för kommunen att
säga att behovet är uppfyllt eller kan uppfyllas genom exempelvis gruppbostad. De måste visa att det
faktiskt gör det.

Vad är en överförmyndare?
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som
har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndaren är behörig
myndighet för de omyndiga och de huvudmän som
är folkbokförda i kommunen.
Överförmyndarens tillsyn skall skydda personer som
inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man.
Överförmyndaren skall ibland ta ställning till och
godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare,
gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning.
Överförmyndarens uppgift är vidare ha tillsyn över
föräldrar som förvaltar pengar för minderåriga barn.
Det kan t.ex. vara fråga om förmögenhet som barn
erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.
Tillsynen utövas normalt sett genom granskning av
de redovisningar som gode män/förvaltare/förmyndare lämnar till överförmyndare vart år.

Mer läsning

Rapporter
Länsförbundet FUB i Stockholms län har gjort ett
antal rapporter om utvecklingen av domar i förvaltningsrätten. Senaste rapporten handlar om utvecklingen av insatsen kontaktperson, vad gäller antalet
insatser samt utvecklingen i förvaltningsrätterna.
Ni rapporterna här: www.fubstockholmslan.se under
fliken rapporter.
Riksförbundet FUB har också gjort ett antal rapporter om LSS, ni hittar dem här: www.fub.se under

Åsikter och sedan Rapporter.
Övrigt
Vi rekomenderar läsning av tidningen Intra, som ni
hittar på www.tidskriftenintra.se
Glöm inte att läsa sjaten reclaimLSS.org
Ni hittar även material och länkar på vår sajt:
www.fubstockholmslan.se

