
 

 

 

Riksförbundet FUB vill hjälpa regeringen med LSS! 

 

LSS har nu funnits i snart 20 år. Denna rättighetslag är unik och något att verkligen vara stolt 

över.  FUB ser emellertid med stor oro på rättsutvecklingen. Högsta förvaltningsdomstolen 

har på senare år avkunnat domar som går emot den politiska intentionen med LSS. Även 

kammarrätterna gör tolkningar som strider mot förarbetena. Trots att kriterierna för ett 

beviljande av en insats föreligger i ett LSS-ärende så avslås eller dras en insats in av 

kommunen. När den enskilde sedan överklagar till förvaltningsrätten får kommunen rätt. 

Enligt FUB:s mening visar dessa lagtolkningar på en rättstillämpning som tappat kontakt med 

lagens intentioner. LSS:s centrala paragraf om ”goda levnadsvillkor” är t.ex. helt satt ur spel; 

d.v.s. den enskildes egen upplevelse om vad som är goda levnadsvillkor saknar betydelse i 

LSS-ärenden. Kalla faktas avslöjande i november bekräftade därför den bild som FUB redan 

har av hur LSS-tillämpningen ser ut i flera delar av landet.  

 

För att säkerställa efterlevnaden av LSS och dess intentioner har Riksförbundet FUB de här 

förslagen: 

 

1. Att regeringen, i samarbete med FUB och andra funktionshinderorganisationer, 

utreder vilka lagändringar som behövs för att säkerställa att tillämpningen av LSS görs 

i enlighet med dess intentioner och för att korrigera rådande rättspraxis. 

 

2. Att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda, för huvudmannen bindande, 

föreskrifter om LSS utifrån lagens intentioner med syftet att tydliggöra skillnaden 

mellan SoL och LSS. 

 

3. Att medel avsätts för kompetenslyft inom LSS-verksamheter, liknande det inom 

äldreomsorgen. 

 

4. Att regeringen förtydligar vad de 11 miljonerna i höstbudgeten till LSS-handläggares 

utbildning ska användas till och av vem. 

 

 

 

 

 



Referenslista: 

 

Prejudicerande domar i LSS-mål 

RÅ 2005 ref. 28 (hyra får tas ut för gemensamhetsutrymmen) 

RÅ 2007 ref. 62 (inget inflytande över utformning av korttidsvistelse) 

RÅ 2010 ref. 91 (ingen möjlighet välja mellan gruppbostad, servicebostad eller annan 

anpassad bostad) 

HFD 2011 ref. 8 (omkostnader för ledsagare ersätts inte) 

HFD 2012 ref. 59 (tvångsflytt från gruppbostad accepteras) 

HFD 2013 ref. 54 (tolv boende i bostad med särskild service anses vara goda levnadsvillkor) 
 

FUB-rapporter 

LSS-rapport 2013 

Rapport om personlig assistans 2012  

Rapport om personlig assistans 2013 

Kommande rapport rörande FUB-medlemmars ekonomiska situation 

Kommande rapport utifrån den boendeenkät som genomfördes 2012 bland FUB:s medlemmar 

 

Övrigt från FUB 

FUB:s ordförande Thomas Jansson om LSS i RBU Stockholms tidning 

Insamlingen fortsätter - skriv på för LSS! 

Debattartikel i Dagens Samhälle av Riks-Klippans styrelse 

Aftonbladet Debatt: FUB begär svar 

Barbro Lewin: Återupprätta LSS! 

Debatten efter FUB:s enkät till kommunerna om LSS 

Uttalande av Förbundsstämman; Det är dags att återta LSS! 

http://www.fub.se/asikter/lss-rapport-2013
http://www.fub.se/asikter/rapporter
http://www.fub.se/asikter/rapporter
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fubs-ordforande-thomas-jansson-om-lss-i-rbu-stockholms-tidning
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/insamlingen-fortsatter-skriv-pa-lss
http://www.fub.se/klippan/aktuellt/nyhet/debattartikel-i-dagens-samhalle-av-riks-klippans-styrelse
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/aftonbladet-debatt-fub-begar-svar
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/barbro-lewin-ateruppratta-lss
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/debatten-fortsatter-maria-larssons-svar-till-fub-om-lss
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/det-ar-dags-att-aterta-lss

