
 
 

FUB:s sammanfattning  

Socialstyrelsen om LSS-kompetens 

Socialstyrelsens nationella kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i LSS 

bostäder, både bekräftar och förstärker den uppfattning som FUB har haft i flera år och som 

vi konsekvent har framfört på samverkansmöten, i remissvar och i möten med 

beslutsfattare. Socialstyrelsen konstaterar kort och gott: För att personer som bor i LSS-

bostäder ska få goda levnadsvillkor behöver den personal som ger stödet ha tillräcklig 

kompetens för att ge ett gott stöd och en god omvårdnad. 

I korthet fastställer Socialstyrelsens utredning att: 

• Personalens kompetens behöver stärkas särskilt när det gäller olika 

funktionsnedsättningar, kommunikation och gällande regelverk 

• Det finns begränsningar i tillgången till kompetensutveckling.  

Om inte personalen har den kompetens som behövs för att ge ett gott stöd på 

LSS-boenden ökar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. 

• Det behövs en långsiktig och hållbar tillgång till utbildning och 

kompetensutveckling för personal på LSS-boenden 

• I dagsläget behövs kompetenshöjning om: 

o Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.  

o Regelverket på socialtjänstens område inklusive LSS. Det kan handla 

om skyldigheten att medverka till god kvalitet.  

o Dokumentation 

o Kommunikation, exempelvis alternativa kommunikationssätt, 

hjälpmedel för kommunikation och tydliggörande pedagogik.  

• Det finns stora skillnader mellan personal med tillsvidareanställning respektive 

personal med en visstidsanställning vad det gäller tillgång till 

kompetensutveckling 

• Centrala aspekter som krävs för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder: 

o kompetens om de behov och olika funktionsnedsättningar som 

personerna på boendet har, om kommunikation, pedagogik, 

exempelvis tydliggörande pedagogik och om dokumentation  

o kompetens hos personal och chefer om regelverk på socialtjänstens 

område och LSS.  

o handledning till personalen  

o rätt bemanning  

o tid till reflektion kring arbetet  

o närvarande chefer  

(Ett hinder för ett närvarande ledarskap är att 

verksamhetsföreståndare har ansvar för flera verksamheter.) 



 
 

Att denna digra lista kräver omfattande krafttag, kan inte undgå någon beslutsfattare. Flera 

av Socialstyrelsens förslag rymmer satsningar som FUB sedan länge har efterlyst, inte minst 

ett LSS-kunskapslyft värd namnet. Detta är utan tvekan det enskilt viktigaste förslaget på 

kort sikt som kartläggningen landar i.  

Socialstyrelsen anser att ett kompetenslyft kan genomföras både genom kommunala medel 

och genom ett riktat statsbidrag och att medlen kan utformas så att personalen kan behålla 

sin lön under utbildning på arbetstid. Den sistnämnda tycker FUB är mycket viktigt om 

kunskapslyftet ska få det genomslag som behövs för att åstadkomma en påtaglig 

kvalitetsförbättring för personer som har LSS-insatsen bostad med särskild service. 

Socialstyrelsen redovisar även vad myndigheten själv kommer att göra inom området 

kompetens för personal i LSS boende. Dessa satsningar är också mycket relevanta, utifrån 

FUB:s önskemål om ett helhetsgrepp gällande kompetens i LSS bostäder: 

• framtagning av ett kunskapsstöd för området kommunikation, riktat till LSS-

verksamheter 

• följa upp LSS-bostadsföreskrifterna som gäller bostad med särskild service för 

vuxna och bostad med särskild service för barn eller ungdomar i syftet att uppnå 

en ökad tydlighet i krav på utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet 

• se över de allmänna råden (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger 

stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS  

• se över förutsättningarna för att följa upp kompetens hos personalen inom LSS-

boenden 

Ytterligare satsningar som redan är i gång och som har koppling till personalkompetens 

inkluderar 

•  Socialstyrelsens nya webbutbildning om FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, som vänder sig till personal inom 

funktionshindersomsorgen och som har fokus på hur konventionen kan användas 

praktiskt i arbetet. 

• Projektet Yrkesresan görs i samverkan med SKR och handlar om att ta fram en 

förstudie för en nationell utbildning som kommer att omfatta personal inom LSS. 

Enligt SKR har arbetet påbörjats för att lansera den första yrkesresan hösten 

2021. 

FUB tycker också att det är mycket positivt att Socialstyrelsen lyfter in tidigare yttranden i 

kartläggningen, med en direkt koppling till kompetensfrågan. Dessa yttranden ger ytterligare 

stöd till krav som FUB har ställt sedan länge: 

• Belastningsregisterkontroll inför en anställning i en LSS-bostad (FUB vill även ha 

en misstankeregisterkontroll.) 

• Utreda utökad tillsyn av LSS-bostäder, s.k. frekvenstillsyn 



 
 

Som framgår av denna sammanställning, har Socialstyrelsens kartläggning beskrivit de stora 

bristerna i personalkompetens som drabbar den som har en bostadsinsats enligt LSS och 

påverkar den enskildes livskvalitet på ett mycket påtagligt sätt. Kartläggningen identifierar 

även satsningar som är helt nödvändiga om personalen ska kunna rustas med den kunskap 

de behöver, för att kunna ge det stöd och den omvårdnad som de som bor i LSS-bostäder 

har rätt till. 

Detta är med andra ord ett väldigt viktigt dokument för FUB:s fortsatta intressepolitiska arbete, 
både på riksnivå och lokalnivå.  


