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Till Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av Socialstyrelsens ”Kartläggning
och analys av vissa insatser enligt LSS” och anser att det finns anledning att
kommentera skrivelsen.
Socialstyrelsens delredovisning av regeringsuppdrag

Av regeringsbeslut 2014-01-09 S2012/8853/FST och S2014/177/FST (delvis) framgår
följande:
För att regeringen ska få bättre och mer aktuell kunskap om hur kommunerna
tillämpar LSS får Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av ett antal
insatser enligt LSS, bl.a. ledsagarservice och bostäder med särskild service. I
kartläggningen ska Socialstyrelsen bl.a. inhämta information om insatsernas
utformning, kommunernas riktlinjer för insatserna och riktlinjernas avgränsningar.
Syftet med kartläggningen är att få kunskap om det behövs ytterligare åtgärder för att
stärka likvärdighet och rättssäkerhet i kommunernas beslut för de insatser som
kartläggningen omfattar. Den kunskap som kartläggningen ger ska ligga till grund för
regeringens analys om fortsatta åtgärder.
En kartläggning av nämnda slag välkomnas av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). LSS är en synnerligen svår lag för kommunerna att tillämpa. Det finns brister i
överensstämmelse mellan uttalanden i förarbeten och vad som framgår av lagtext.
Flera av de i förarbetena uttalade principerna är inte lagreglerade vilket försvårar
handläggningen. Detta leder till att många frågor med nödvändighet måste prövas av
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Olika tolkningar möjliggörs p.g.a. att tydliga
gränsdragningar saknas i lagtexten. Under senare år har HFD i sina domar bl.a. gett
svar på vissa frågor som rör ledsagarservice och insatsen bostad med särskild service,
men många oklarheter återstår. Krav på en gedigen översyn av LSS har i många år
framförts av SKL, bl.a. i samband med LSS-kommitténs arbete (se SKL:s särskilda
yttrande SOU 2008:77 s. 745). Påpekanden om otydligheter och behov av
tydliggöranden i lagstiftningen hade på ett bra sätt kunnat påvisas av Socialstyrelsen i
den aktuella kartläggningen.
SKL har tagit del av kartläggningen (i färdigt skick) och kan tyvärr konstatera att
materialet är av tveksam kvalitet och att det därmed inte är lämpligt att det ligger till
grund för regeringens analys om fortsatta åtgärder.
Väsentlig information om rättsläget saknas eller presenteras endast delvis vilket i vissa
fall ger en missvisande bild av rådande förhållanden, och vissa av Socialstyrelsens
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slutsatser kan omöjligtvis dras av den redovisade texten – möjligtvis av andra orsaker
men det framgår i så fall inte.
Några exempel kan ges för att tydliggöra innebörden av SKL:s synpunkter:
Se avsnitt Verksamhet ska vara av god kvalitet s. 18-19

I avsnittet står följande:
”Som en kvalitetsnivå för insatserna anges i 7 § LSS att den enskilde genom
insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor (se även prop. 1992/93:159 s. 172).”
Någon hänvisning till HFD 2011 ref. 8 görs inte. I domen tydliggör HFD att 7 § LSS
andra stycket anger en kvalitetsnivå på de insatser en enskild har rätt till enligt lagen
men att bestämmelsen saknar betydelse för bedömningen av någons rätt till insats
enligt lagen liksom frågan om vad som ryms inom respektive insats enligt 9 § LSS.
SKL kan konstatera att det mesta i kartläggningen rör vad som ryms inom respektive
insats och huruvida kommunernas tolkning av vad som ryms (riktlinjer och s.k.
begränsningar) tillförsäkrar den enskilde goda levnadsvillkor.
Se avsnitt Respekt för den enskildes självbestämmanderätt s. 19

I avsnittet görs endast hänvisningar till lagtext och förarbetstext. Domen från Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD 2012 ref. 62, nämns inte. I domen klargörs att en
kommun av arbetsmiljöskäl kan vägra en elevs personliga assistenter att utföra
assistans i skolan. Domen ger alltså ett exempel på när den enskildes
självbestämmanderätt är begränsad.
Se avsnitt Ledsagares omkostnader s. 31

I avsnittet hänvisas till att i LSS förarbeten uttalas en viktig (då benämnd)
handikappolitisk princip – att människor inte ska ha merkostnader på grund av
funktionsnedsättningar. Det redovisas dock inte tydligt att denna princip endast
framhålls i avgiftssammanhang dvs. att utgångspunkten ska vara att stöd och service
som ges med stöd av lagen ska vara avgiftsfri. Inte heller redovisas de i
sammanhanget betydelsefulla påpekanden som görs av Högsta förvaltningsdomstolen
i målet HFD 2011 ref. 8. Socialstyrelsen nämner bara att domstolen funnit att
omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella
aktiviteter inte ingår i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.




HFD framhåller som motivering till sin dom att om insatsen ledsagarservice
även skulle omfatta alla omkostnader som till följd av den enskildes önskemål
om aktiviteter kan uppstå för ledsagare så skulle det kunna medföra mycket
stora och oförutsebara kostnader för en kommun, kostnader som kommunen
inte kan styra. Det är inte sannolikt att lagstiftaren skulle lämna en sådan
situation helt oreglerad.
HFD påpekar också i sin motivering att LSS saknar bestämmelser som gör det
möjligt för kommunen att utge ekonomiskt stöd till kostnader för annat än
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personlig assistans. Ekonomiskt stöd eller ekonomisk ersättning kan bara
prövas enligt socialtjänstlagen – antingen enligt biståndsparagrafen 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (SoL) eller enligt 4 kap. 2 § SoL.
Se avsnitt Kombination med andra insatser enligt LSS s. 32

Under denna rubrik, som rör ledsagarservice, hänvisar Socialstyrelsen till RÅ 1995
ref. 47 och redovisar att domstolen i målet fann att en person som var beviljad insatsen
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS i form av gruppbostad, även
var berättigad till ledsagarservice enligt LSS när hon behövde det för aktiviteter
utanför gruppboendets ram. Socialstyrelsen utelämnar i detta avsnitt – dvs. avsnittet
om ledsagarservice – viss information av intresse. Den lyfts däremot fram i avsnittet
som rör bostad med särskild service.




Regeringsrätten konstaterar i målet att ledsagarservice för att kunna delta i
fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter i första hand bör tillgodoses inom
ramen för gruppboendet.
I vissa särskilda fall menar Regeringsrätten att det kan vara nödvändigt att
kombinera insatsen bostad med särskild service med insatsen ledsagarservice.
Särskilt för aktiviteter utanför gruppboendet kan det enligt domstolen föreligga
behov av ledsagarservice som svårligen kan tillgodoses av den personal som
behövs för den dagliga verksamheten i anslutning till ett gruppboende. Antalet
gruppboende och deras varierande individuella behov, den fasta bemanningens
storlek och tjänstgöringstider och andra sådana förhållanden är faktorer som
enligt domstolen måste beaktas i sammanhanget.

Socialstyrelsen nämner inte heller att Regeringsrätten/HFD efter ovan nämnda dom i
åtskilliga mål konstaterat att det oftast måste anses vara kommunen som bestämmer
det närmare innehållet i insatser och utformar insatser på lämpligt sätt (se t.ex. RÅ
2007 ref. 62 I och II – se rapporten s. 42, RÅ 2010 ref. 91 och HFD 2011 ref. 48).
Vidare har i praxis framförts att hänsyn måste tas till organisatoriska aspekter, tillgång
till adekvat personal m.m. och att viss flexibilitet måste finnas. Ett ställningstagande
till detaljerna vad gäller utformningen av en viss insats torde oftast enligt domstolen
vara att betrakta som beslut om verkställighetsåtgärder.
Om det i en kommun är vanligt förekommande eller inte att ledsagarservice
kombineras med insatsen gruppbostad torde alltså vara beroende av hur kommunen
valt att organisera sin verksamhet. Många anställda på en bostad minskar behovet av
insatsen ledsagarservice och tvärt om. Varken i kapitlet om ledsagarservice eller
kapitlet om bostad med särskild service tar Socialstyrelsen upp den aspekten. Inte
heller nämns något om detta i kapitlet Socialstyrelsens analys och slutsatser. Det
framstår som något märkligt vid uttalanden såsom att ”insatsernas utformning inte blir
likvärdig över landet” (s. 65) eller att kartläggningen visat ”att insatsen
ledsagarservice har minskat med mer än 40 procent från 2007 för de personer som bor
i bostad med särskild service” (s. 67 och 73).
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Se Socialstyrelsens slutsatser om ledsagarservice s. 69

När det gäller insatsen ledsagarservice så har HFD tämligen tydligt klargjort insatsens
innebörd. Som framgått ovan är det t.ex. helt klart hur ledsagares omkostnader kan
hanteras. Något stöd när det gäller det, vilket Socialstyrelsen anser, behöver
kommunerna knappast. Om det finns en önskan om att ändra kommunens skyldigheter
bör istället en lagändring göras och finansieringsprincipen ska då tillämpas. Det gäller
även övriga punkter om ledsagarservice där Socialstyrelsen anser att kommunerna
behöver stöd.
Se avsnitt Bostadens utformning s. 56

I avsnittet hänvisas endast till LSS förarbeten från början av 90-talet för att beskriva
krav på bostadens utformning. Socialstyrelsen nämner i en mening även att HFD har
berört frågan om vilka krav som kan ställas på bostadens standard i ett gruppboende i
avgörandet HFD 2011 ref. 47. Socialstyrelsen informerar emellertid inte om domens
innebörd.






Av domen framgår att HFD inte lägger stor vikt vid allmänt hållna uttalanden i
en vid det här laget gammal proposition.
Vidare betonar HFD att någon lagregel som närmare anger hur en bostad med
särskild service för vuxna ska vara beskaffad inte finns i LSS. En annan sak är
att Boverket utfärdat vissa föreskrifter om standardkrav vid nybyggnad av
sådana bostäder.
HFD framhåller vidare att inte heller motiven till tillståndsbestämmelsen i LSS
ger mer vägledning än att verksamheten ska vara av god kvalitet.
Genom insatsen ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Det kan i
vissa fall, enligt HFD, innebära att den enskilde får anses tillförsäkrad goda
levnadsvillkor, trots att bostaden inte håller nybyggnadsstandard - om den
enskilde har önskemål om en sådan bostad.

Samma resonemang för Högsta förvaltningsdomstolen även i HFD 2013 ref. 54. Målet
rör visserligen bostad med särskild service för barn eller ungdomar, men i domstolens
bedömning hänvisas till HFD 2011 ref. 47. Avgörande, menar domstolen, är att de
boende kommer att tillförsäkras goda levnadsvillkor och att det bör finnas utrymme
för varierande boendeformer för att tillgodose särskilda grupper och individers behov.
I det aktuella målet är frågan om de kvalitetskrav som uppställs i LSS medger att en
bostad enligt 9 § 8 LSS har tolv platser. HFD konstaterar i målet att en strävan efter
flexibilitet och behovsanpassade lösningar, är mindre väl förenlig med en fast gräns
för antalet boende.
I kapitlet om bostad enligt 9 § 9 LSS nämns inte heller RÅ 2010 ref. 91. I målet
konstateras att det som domstolen ska pröva är om en rätt till insats enligt 9 § 9 LSS
föreligger. Har den enskilde en sådan rätt är det kommunen som har ansvaret för att
utforma insatsen närmare – i möjligaste mån ska den enskildes önskemål om den
närmare utformningen tillgodoses. Om den enskilde inte är nöjd med kommunens
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beslut om utformningen av insatsen kan detta beslut överklagas. I ett sådant mål
prövar då domstolen endast om den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor genom
den beviljade insatsen. I målet ansökte den enskilde om en särskilt anpassad bostad
men kommunen ansåg att behovet bäst kunde tillgodoses i en bostad med särskild
service. Rätten konstaterade att den enskilde hade rätt till en insats för stöd och service
enligt 9 § 9 LSS men överlämnade den närmare utformningen till kommunen.
Se avsnitt Det finns geografiska avgränsningar i ledsagningen s. 68

Socialstyrelsen menar att personer med stora funktionsnedsättningar har små
möjligheter att göra längre resor eller semesterresor om de inte har personlig assistans.
I nästa mening framgår att Socialstyrelsen även menar resor utomlands och detta
framförs som om det vore en självklarhet med verkställighet av beslut i andra länder
än Sverige.
SKL kan här bara konstatera att delade meningar råder kring utlandsresor.
Kommunallagens grundläggande kompetensbestämmelse medför att kommunal
verksamhet bedrivs av kommuner och i Sverige. I speciallagstiftning kan undantag
från denna princip regleras men så torde inte i något fall ha skett när det gäller en
skyldighet att verkställa beslut utomlands. Däremot finns en möjlighet för kommuner
att utföra vissa tjänster utomlands – se t.ex. 5 kap. lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter. Ska undantag göras från en fundamental grundprincip inom
kommunalrätten måste det enligt SKL regleras i lag och kommunerna ska ersättas för
de kostnader ett sådant åtagande innebär.
Huruvida en skyldighet föreligger för kommunerna att bedriva personlig assistans
utomlands är inte klarlagt av Högsta förvaltningsdomstolen och det framgår definitivt
inte av LSS. I lagens förarbeten nämns semesterresor – dock inte utomlands.
Socialstyrelsen nämner flera gånger i sin redovisning målet RÅ 2003 ref. 79 I som
rörde ledsagarservice till Danmark. Målet måste dock anses ha begränsad betydelse
efter de senare domar som kommit, där bl.a. har tydliggjorts att ledsagarservice är en
tämligen begränsad insats och att ledsagarens omkostnader inte ingår i insatsen. HFD
framför dessutom i HFD 2011 ref. 60 att omständigheterna i det tidigare nämnda fallet
var mycket speciella. I målet RÅ 2010 ref. 69, där SKL i sitt yttrande till domstolen
inkluderade en rättsutredning rörande resor utomlands vid personlig assistans,
klargjordes tyvärr inte denna fråga.

Det är SKL:s förhoppning att det tas fram ett bättre underlag för regeringens analys
om fortsatta åtgärder när det gäller LSS och att Socialstyrelsen då ska samråda inte
bara med Inspektionen för vård och omsorg och funktionshinderorganisationerna utan
även med SKL. För att förstå hur och varför kommunerna tillämpar lagen på visst sätt
bör alla faktauppgifter lyftas fram och lagstiftningens många oklarheter bör påtalas.
Även fakta som inte är i linje med Socialstyrelsens uppfattning om vad olika insatser
innebär och hur LSS bör tillämpas, bör redovisas.
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Många frågor kan svårligen lösas på det sätt som Socialstyrelsen förespråkar dvs.
genom ”stöd till kommunerna”. Finns önskemål om att insatser ska innebära något
annat än det som slagits fast av HFD bör lagändringar göras och
finansieringsprincipen ska då tillämpas.

Sveriges Kommuner och Landsting

Håkan Sörman
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