
Hur får man rätt i LSS-mål?
en analys av domar i LSS-mål i förvaltningsrätten i Stockholm



Det här ville vi veta:

 Överklagas någon insats mer än andra?

 Kommer det fler överklagningar från vissa kommuner/stadsdelar?

 Hur många insatser avslås?

 Hur många insatser bifalls?

 Finns det något gemensamt hos dem som får bifall?

 Vad anger domstolen för skäl när insatser avslå?



Urvalet

 Januari t o m april 2016

 Materiellt prövade mål

 Prövningar utifrån 9 § LSS

 Ej mål om assistansersättning

 171 mål



Vilka insatser prövas?

Antal insatser Antalet insatser i %

Råd och stöd 0 0%

Personlig assistans 80 45,3%

Ledsagarservice 16 9,3%

Kontaktperson 22 12%

Avlösarservice 14 7,7%

Korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet

19 10,4%

Korttidstillsyn 1 0,5%

Bostad med särskild service 

barn och unga

1 0,5%

Bostad med särskild service 

vuxna

22 12%

Daglig verksamhet 4 2,2%

Summa: 179 100%



Överklagas någon insats mer än andra?
Stockholms stad
84 av 179 insatser (47%)

 Personlig assistans: 36

 Avlösarservice: 12

 Ledsagarservice: 10

 Korttidsvistelse: 10



Överklagas någon insats mer än andra?
Övriga länet

95 av 179 insatser (53%)

 Personlig assistans: 44

 Kontaktperson: 16 

 Bostad med särskild service för vuxna:14



En jämförelse

Stockholms stad

 Personlig assistans

 Avlösarservice

 Ledsagarservice/Korttidsvistelse

Övriga länet

 Personlig assistans

 Kontaktperson

 Bostad med särskild service för 

vuxna



Varifrån kommer överklagningarna?
- stadsdelar -

 Flest Enskede-Årsta-Vantör – 10 insatser

 Minst Bromma, Södermalm och Älvsjö – 2 insatser

 Medelvärdet: 6 insatser/stadsdel



Varifrån kommer överklagningarna?
- övriga länet -

 Flest från Värmdö och Södertälje; 13 insatser vardera

 Näst flest Ekerö, Järfälla och Tyresö; 7 vardera

 Inga överklagningar från 4 kommuner*

* Norrtälje, Upplands-Väsby och Sigtuna faller utanför då de prövas i FR i Uppsala



Bifall och avslag

Bifall Avslag Totalt

Råd och stöd - - -

Personlig assistans 25 55 80

Ledsagarservice 3 13 16

Kontaktperson 3 19 22

Avlösarservice 2 12 14

Korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet

2 17 19

Korttidstillsyn - 1 1

Bostad med särskild 

service för barn och 

unga

- 1 1

Bostad med särskild 

service för vuxna

1 21 22

Daglig verksamhet - 4 4

Summa: 36 143 179

 Bifall: 20,1% (inkl. p.a.)

11% (exkl. p.a.)  

 Avslag: 79,9%

 Bifall personlig assistans: 31,3%

 Avslag bostad med särskild 

service: 95,5%

 Avslag kontaktperson: 86,4%



Juridiskt ombud

Bifall Använt 

ombud

Inte använt 

ombud

Januari 9 6 3

Februari 9 5 4

Mars 6 5 1

April 12 6 6

Totalt: 36 22 14



Personlig assistans

Använt juridiskt ombud Inte använt juridiskt 

ombud

Personlig assistans 21 4

Övriga LSS-insatser 1 10

Totalt: 22 14



Tolka LSS utifrån lagens ändamål

 Rättigheter

 Den önskade konsekvensen i LSS

 Vad är syftet med insatsen?

 Finns behovet?

 Tillgodoses det faktiskt på annat sätt?

 Vad blir konsekvensen om den enskilde inte får insatsen? 



Ledsagardom

 Behov finns

 Tillgodoses inte på annat sätt

 Den önskade konsekvensen är att den enskilde ska få möjlighet att leva 

som andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning

 Syftet med insatsen är att kunna ta sig till/från aktiviteter för att kunna delta 

 Den enskilde kommer inte iväg på aktiviteter

 Restriktiv tolkning



Avlösardom

 Behov finns

 Tillgodoses inte på annat sätt

 Önskad konsekvens: att leva som andra barn med sin familj

 Syftet med insatsen är att föräldrarna ska få avlastning

 Föräldrarna får inte avlastning

 Restriktiv tolkning



Korttidsdom

 Behovet finns

 Tillgodoses inte på annat sätt

 Önskad konsekvens: att kunna få leva som andra tonåringar i samma ålder 

 Syftet med insatsen att få avlastning och/eller rekreation

 Tonåringen får inte möjlighet komma iväg på anpassat läger

 Subjektiv bedömning



Analys

 Kommunen driver fram mål i KR och vinner

 Chansen att vinna bifall är högre med ett juridiskt ombud

 Svårast vinna mål om bostad med särskild service

 Tolkningar i FR görs enligt SoL eller utifrån egna värderingar/attityder

 Rättshjälp behövs i LSS



TACK!


