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LSS-utredningens betänkande Översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättningen 
(SOU 2018:88)



Bostaden 

FUB anser: 

9 § 9 LSS ska ha följande lydelse:

1. Servicebostad med särskild service för vuxna,

2. Gruppbostad med särskild service för vuxna,

3. Annan särskilt anpassad bostad för vuxna,

4. Personlig service och boendestöd.



Bostaden 

FUB anser: 

• För att motverka institutionalisering ska samma regler gälla för kommuner och privata utförare, 
dvs. att kommunerna i likhet med privata utförare ska vara skyldiga att ansöka om tillstånd hos 
IVO innan de får öppna en gruppbostad.

• Länsstyrelserna och Boverket ska genomföra en årlig uppföljning av kommunernas planering 
och projektering av LSS-bostäder.

• För att motverka samlokalisering av LSS- och SoL-verksamheter ska länsstyrelserna även få i 
uppdrag att informera kommunerna om Socialstyrelsens allmänna råd, där det framgår att LSS-
bostäder inte ska lokaliseras i anslutning till annan LSS- eller SoL-verksamhet. 



Bostaden 

FUB anser: 

• Insatsen personlig service och boendestöd ska införas i LSS.

• Insatsen personlig service och boendestöd ska utgå från den enskildes behov och ska inte 
begränsas i tid.

• Insatsen ska ses som ett komplement till nuvarande boendealternativ i LSS. 

• Den nya, för kommunen, billigare boendeinsatsen får inte påverka utbudet av grupp- och 
servicebostäder.

• Den nya insatsen personlig service och boendestöd får inte innebära att LSS-insatsen 
ledsagarservice upphör som särskild insats i LSS. 



Barn och familjer

FUB anser: 

• Intentionerna med LSS-insatser som riktar sig till barn och familj måste återtas genom att 
kommunala riktlinjer och rättspraxis som inskränker LSS-insatser som riktar sig till barn och 
familj upphör.

• Föräldrar som har barn med omfattande funktionsnedsättningar/flerfunktionsnedsättning ges 
rätt till stöd i form av en koordinator för att samordna alla insatser kring barnet. 



Barn och familjer

FUB anser: 

• Efterledet ”i hemmet” tas bort för att förtydliggöra att insatsen avlösarservice ska vara 
individuellt och flexibelt utformad.

• Avlösarens uppdrag utöver omvårdnad av barnet med funktionsnedsättning ska vara individuellt 
utformat utifrån familjens aktuella behov.

• Det är oacceptabelt med begränsande kommunala riktlinjer om barnets ålder, vad föräldrarna 
får göra när de blir avlösta och hur många timmar avlösarservice som kan beviljas. 



Barn och familjer

FUB anser: 

• Insatsen korttidstillsyn för skolungdom utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen 
samt under lov, ska även fortsatt ha samma benämning och vara en LSS-insats.

• Utredningens förslag att byta benämning på insatsen till ”förlängd utbildning i fritidshem” är 
olämpligt, då insatsen inte är begränsad till skolans fritidshem utan sak anpassas till det enskilda 
barnets/ungdomens behov.

• En ändring av skollagen bör införas så att skolskjutsen hem från skolan inte behöver ske i 
omedelbar anslutning till skoldagens slut. 



Barn och familjer

FUB anser: 

• Familjens inflytande över utformningen av insatsen korttidsvistelse måste återställas, det vill 
säga var och när korttidsvistelse ges.

• Alla former av korttidsvistelse ska kunna erbjudas av kommunen, det vill säga korttidshem, 
stödfamilj och lägervistelse.

• Personalens kompetens behöver garanteras genom att Socialstyrelsens allmänna råd om 
kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2) omarbetas till tvingande föreskrifter.

• Insatsen korttidsvistelse ska även kunna erbjudas som ett viktigt komplement för ungdomar 
med personlig assistans. 



Gemenskap: ledsagarservice

FUB anser: 
• Ledsagarservice ska finnas kvar som en egen, fristående LSS-insats som kan sökas av personer som 
bor i ordinärt boende och personer som bor i gruppbostad eller servicebostad. 

• En omfattande analys behöver genomföras av hur praxis och kommunala riktlinjer, i strid med lagens 
intentioner och Funktionsrättskonventionen, har urholkat möjligheten för många personer att beviljas 
ledsagarservice, trots ett uppenbart behov av den.

• Omvårdnad behöver ingå i ledsagarservice. Om personer som har rätt till insatser enligt LSS ska få 
möjlighet att leva som andra och delta fullt ut i samhällslivet är det nödvändigt att omvårdnad även 
ska kunna ingå i insatsen ledsagarservice. Att enbart få hjälp att ta sig från A till B är sällan tillräckligt 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning, som ofta även behöver stöd under själva 
aktiviteten. 

• Mot bakgrund av domarna om omkostnader för ledsagare behövs ett tillägg i LSS som fastställer att 
medföljande personal i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i omvårdnaden (tillägg till 9 e 
§ LSS samt att ett i lag fastställt förbehållsbelopp beaktas när kommunen ska beräkna vilken avgift 
som kan tas ut från den enskilde (tillägg till 19 § LLS). 



Gemenskap: kontaktperson

FUB anser: 

• Insatsen kontaktperson ska även i fortsättningen vara i form av egen tid med en medmänniska. 
Att flera personer ska dela på en kontaktperson och hänvisas till gruppaktiviteter går helt i strid 
med själva syftet med insatsen.

• Insatsen kontaktperson måste utvecklas i linje med principen om kompletterande insatser till 
bostad med särskild service, så att den enskilde återigen har rätt att utforma sin fritid efter sina 
egna önskemål. 



Sysselsättning: daglig verksamhet 

FUB anser: 

• Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att genomföra en ny kartläggning av daglig verksamhet. 
kartläggningen ska omfatta hela insatsen och mynna ut i bindande föreskrifter.

• Kvaliteten inom daglig verksamhet måste höjas väsentligt genom förbättrad utbildning, 
kontinuerlig kompetensutveckling, möjlighet till heltidstjänst samt enhetliga yrkestitlar.

• Nödvändiga yrkesgrupper såsom logopeder och arbetsterapeuter måste återigen bli en 
självklart del av insatsen daglig verksamhet, liksom personal med dokumenterad 
vuxenpedagogisk kompetens. 

• En viktig förutsättning för kvalitet i insatsen daglig verksamhet är en närvarande enhetschef, 
vars huvuduppgift ska vara att finnas i verksamheten för handfast arbetsledning av personalen.



Sysselsättning: daglig verksamhet forts.

FUB anser: 

• Den lilla gruppens princip ska vara utgångspunkten för dagliga verksamheter. Stordriftsenheter, 
så kallade omsorgscontainrar och institutionstänket som ligger bakom deras tillkomst strider 
mot vetenskap och beprövad erfarenhet samt mot lagens intentioner och 
Funktionsrättskonventionen.  

• Möjligheterna till lönearbete och studier ska utvecklas och bli fler, liksom möjligheten att 
kombinera ett lönearbete och en utbildning med deltagande i daglig verksamhet.

• Alla som vistas på en daglig verksamhet ska ha rätt till en säker och trygg arbetsmiljö. 
Arbetsmiljörättsliga regler som omfattar personer med insatsen daglig verksamhet måste 
stärkas.

• Rätten till daglig verksamhet ska inte ha en åldersbegränsning. För de som inte längre deltar i 
daglig verksamhet ska det finnas organiserade verksamheter riktade till äldre personer med IF. 



Sysselsättning: habiliteringsersättning

FUB anser: 

• Det ska vara obligatoriskt för alla kommuner att betala ut ersättningen.

• Benämningen på ersättningen bör ändras till dagersättning. Namnet habiliteringsersättning är 
både krångligt och missvisande. 



Samordning och planering

FUB anser: 

• En namnändring av insatsen råd och stöd till särskilt expertstöd är motiverad.

• Insatsen särskilt expertstöd (tidigare råd och stöd) behöver förtydligas för att säkerställa det 
ursprungliga syftet med insatsen. 

•Regionerna, i egenskap av huvudmän för insatsen särskilt expertstöd (tidigare råd och stöd), 
behöver klargöra för personer som omfattas av LSS att insatsen är ett kvalitativt och kvantitativt 
komplement till habiliterings- och rehabiliteringsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 

• En utredning om huvudmannaskapet för insatsen särskilt expertstöd (tidigare råd och stöd) bör 
genomföras. 



Kvalitet och uppföljning - handläggarstöd, 
individuell plan och rättshjälp

FUB anser: 

• Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för LSS-handläggare, innehållande 
juridisk metod för bedömning och beslut vid ansökan om LSS-insatser. Kunskapsstödet ska 
kompletteras med nationella vidareutbildningar.

• Socialstyrelsen ska få i uppdrag att genomföra en årliga uppföljning av hur många personer som 
har beviljats LSS-insatser, som har en aktuell individuell plan enligt 10 § LSS. Rättshjälp ska 
införas i ärenden enligt LSS. 

• FUB vill se skarpare formuleringar i lagtext kring kommunernas ansvar för uppföljning och 
planering. 



Kvalitet – kompetens i LSS-
verksamheter

FUB anser: 

• För att långsiktigt stärka baspersonalens kompetens behöver Socialstyrelsens allmänna råd om 
kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2) omarbetas till tvingande föreskrifter. Föreskriften ska även 
ta upp att bemanningen i LSS-bostaden ska anpassas efter de boendes förutsättningar och 
behov.

• Inför krav på utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret för den som söker arbete i 
LSS-bostad för vuxna. 

• Första linjens chef (enhetschef) ska inte ansvara för fler än två enheter. Chefens huvuduppgift 
ska vara att finnas i verksamheten för handfast arbetsledning av personalen.

• Baspersonal i LSS-verksamhet ska garanteras regelbunden, professionell handledning och 
schemalagd tid för reflektion. 



Tillsyn

FUB anser: 

• IVO ska ha skyldighet att även utreda enskildas anmälningar om missförhållanden i LSS-
verksamhet.

• IVO ska bedriva regelbunden tillsyn, frekvenstillsyn, av gruppbostäder enligt LSS för att 
garantera kvalitet och minska risken för missförhållanden i gruppbostäder.

• Vid misstanke om missförhållanden i LSS-verksamhet ska IVO genomföra oanmälda 
inspektioner.

• IVO:s sanktionsmöjligheter mot verksamheter där missförhållanden upptäcks behöver skärpas 
betydligt. 

• Regeringen bör tillsätta en utredning om en särskild LSS-inspektion, med syftet att förbättra 
tillsynen av LSS-verksamheter. 


