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Solna den 3 maj 2021 

 

Förbättringsförslag inom områdena LSS och hälso- och sjukvård för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka  
25 000 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.  
 
Moderaterna i riksdagens socialutskott har tagit initiativ till ett möte med Riksförbundet FUB 

och andra funktionsrättsorganisationer, med en önskan om konkreta förslag till positiv 

förändring för personer med funktionsnedsättning. Förslag som Moderaterna kan driva 

framöver och framför allt i samband med valet 2022. 

Riksförbundet FUB ger följande förslag inom socialutskottets ansvarsområde: 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

• Personalkompetens i LSS-verksamheter. 

• Intellektuell funktionsnedsättning och hälsa. 

 

LSS  

LSS-lagstiftningen är central för FUB:s målgrupp. Den 1 oktober 2020 hade 75 800 personer 

minst en kommunalt verkställd LSS-insats1. Majoriteten av dem som har LSS-insatser tillhör 

grupp 1 i personkretsen (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd). Det framförs ibland i debatten att LSS behöver skrivas om från grunden. Men FUB 

hävdar bestämt att LSS alltjämt är ett vasst rättighetsverktyg med mål, intentioner och 

styrande principer. Problemet är uttolkningen av lagen som har lett till den urholkning som 

har ägt rum; en följd av bristfällig kunskap om lagens förarbeten, begränsande kommunala 

riktlinjer, otillräcklig tillsyn och uppföljning av beslut samt bristande rättssäkerhet.  

När LSS-utredningens betänkande överlämnades till regeringen i januari 2019 var 

Riksförbundet FUB en av många funktionsrättsorganisationer, som ställde sig bakom det 

 
1 Socialstyrelsen. Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2020. 
Socialstyrelsen 2021-04-07. 
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särskilda yttrande som Funktionsrätt Sveriges expert i utredningen lämnat i betänkandet. 

Utredningens förslag förkastades i sin helhet av en enig funktionsrättsrörelse. De förödande 

förslagen kopplade till rätten till personlig assistans, tillsammans med den fortsatta 

urholkning av övriga LSS-insatser som föreslogs i betänkandet, var omöjliga att acceptera.   

När betänkandet skickades ut på remiss, utan förslagen om personlig assistans och 

assistansersättning, lämnade Riksförbundet FUB i november 2020 ett 57 sidor långt 

remissyttrande, där vi fokuserade på att lämna robusta förbättringsförslag för de övriga nio 

LSS-insatserna.  

Nedan redogörs i korthet för urholkningens effekter när det gäller de olika insatserna i LSS: 

Ledsagarservice (9 § 3 LSS) och kontaktperson (9 § 4 LSS): 

Personer med insatsen ledsagarservice har minskat från 9 300 år 2010 till 7 050 år 2020. 

Insatsen kontaktperson har minskat från 19 500 år 2010 till 18 050 år 2020. Detta trots en 

befolkningsökning på närmare 1 miljon under samma period. 

Enligt Socialstyrelsen är ledsagarservice den insats som innehåller flest avgränsningar i 

kommunala riktlinjer2. Det handlar om avgränsningar för vem som kan beviljas 

ledsagarservice, t.ex. att ledsagare inte beviljas för personer som bor i gruppbostad eller 

servicebostad. Men även begränsningar som rör det geografiska området där 

ledsagarservice beviljas och omfattningen av insatsen.  

Kontaktperson: Det är allt svårare att få insatsen kontaktperson för den som bor i 

gruppbostad och deltar i daglig verksamhet, trots att det inte finns någon juridisk grund för 

generella, begränsande riktlinjer. Och trots att Högsta förvaltningsdomstolen för länge sedan 

fastslog principen om kompletterande insatser till insatsen bostad med särskild service3.  

FUB anser: Ledsagarservice och kontaktperson ska finnas kvar som egna, fristående LSS 

insatser 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 LSS-lagens intentioner och Funktionsrättskonventionen, har urholkat möjligheten för 

många personer att beviljas ledsagarservice och kontaktperson, trots ett uppenbart behov 

av insatserna. 

 

 

 

Insatser till barn och familj: Avlösarservice (9 § 5 LSS), Korttidsvistelse (9 § 6 LSS), 

Korttidstillsyn (9 § 7 LSS): 

 
2 Socialstyrelsen. Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av ett regeringsuppdrag. 
Socialstyrelsen, 2015. 
3 RÅ 1995 ref. 47. 
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Socialstyrelsen har visat att det är vanligt med kommunala riktlinjer och rättspraxis som 

begränsar LSS-insatser som riktar sig till barn och familj4. 

Insatsen avlösarservice begränsas t.ex. genom att en minimiålder på barnet med 

funktionsnedsättning anges. Avgränsningar finns även i många kommunala riktlinjer 

angående vad föräldrarna får göra när de blir avlösta och vad gäller omfattningen på 

avlösningen. 

Insatsen korttidsvistelse har minskat stadigt under den senaste 10-årsperioden. År 2010 

hade 10 000 korttidsvistelse, 2020 hade 8 800 insatsen. En trolig förklaring till minskningen 

är rättspraxis som innebär att föräldrarna inte kan påverka utformningen av insatsen, dvs. 

vilka dagar korttidsvistelse behövs och var insatsen ska utföras.5 Det är även vanligt med 

kommunala riktlinjer som innehåller begränsningar när det gäller omfattningen av insatsen 

och lägsta ålder att beviljas insatsen.  

Även insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år har minskat, från 5 200 år 2010 till 

4 500 år 2020. Minskningen kan bero på bristfällig uppsökande verksamhet och bristande 

information om insatsen från kommunens sida. Det kan också handla om kommunala 

riktlinjer som inskränker. 

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. 

 

Bostad för vuxna (9 § 9 LSS): 

Antalet boende i bostad med särskild service för vuxna ökar stadigt från 23 400 år 2010 till 

29 200 år 2020. Behovet är dock större än tillgången till bostäder. Detta avspeglas i 

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät; år 2020 hade 144 kommuner brist på LSS-bostäder. 

Vanligast var bristen på gruppbostäder. 

Motverka institutionalisering: Antalet boende i en gruppbostad bör vara 3 - 5 personer, 

enligt Socialstyrelsens allmänna råd6. Enligt rättspraxis gäller sex boende.7 Men allt fler 

gruppbostäder i kommunal regi innehåller fler än sex lägenheter. Det förekommer även att 

tre gruppbostäder placeras över varandra alternativt grupperas runt en gemensam gård.  

FUB anser: För att motverka den tydliga trenden med allt större kommunalt drivna 

gruppbostäder behöver 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. 

 
4 Socialstyrelsen. Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av ett regeringsuppdrag. 
Socialstyrelsen, 2015. 
5 RÅ 2007 ref. 62 
6 SOSFS 2002:9 
7 RÅ 2000 ref.42 
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Motverka samlokalisering: IVO visar i en rapport om tillsyn av gruppbostäder att ett av tre 

boenden samlokaliseras med andra LSS- eller SoL-verksamheter.8 En sådan koncentration av 

boende- och sysselsättningsverksamheter bidrar inte till att skapa jämlika levnadsvillkor för 

dem som bor där eftersom det inte underlättar för personerna att leva som andra.  

FUB anser: att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2002:9), där det framgår att LSS-

bostäder inte ska samlokaliseras, ska omarbetas till tvingande föreskrifter.  

 

Daglig verksamhet (9 § 10 LSS): 

Daglig verksamhet är den LSS-insats som ökar mest. Det är också den insats som flest 

personer har. 2010 hade 30 200 personer daglig verksamhet. 2020 var det 39 000 personer 

som hade insatsen. 

Daglig verksamhet ska enligt förarbetena till LSS erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, 

meningsfullhet och gemenskap. Men verksamheten präglas på många håll av en 

skrämmande låg ambitionsnivå, där det mer handlar om förvaring än meningsfull 

sysselsättning. I hög grad flyger verksamheten under kommunernas radar. Allt fler 

kommuner väljer dessutom att av besparingsskäl slå sönder små, välfungerande 

verksamheter, för att i stället skapa en eller två stora dagliga verksamheter. Detta ställer 

stora krav på kompetens hos personalen som ska arbeta med personer med en stor variation 

av funktionsnedsättningar, och orsakar även problem som trängsel, buller och utmanande 

situationer.  

FUB anser: att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att göra en kartläggning av insatsen daglig 

verksamhet. Kartläggningen ska innehålla konkreta förslag till åtgärder för att höja 

kvaliteten. 

Se FUB:s remissyttrande över LSS-utredningens betänkande Översyn av insatser enligt LSS 

och assistansersättningen (SOU 2018:88): 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-

2020.pdf 

 

Personalkompetens i LSS-verksamheter  

Tillgång till personal med rätt kompetens är en avgörande förutsättning för kvalitet i LSS-

verksamhet och för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna 

garanteras goda levnadsvillkor – kvalitetsnivån i LSS.  

I oktober 2019 skickade Riksförbundet FUB en skrivelse till socialutskottet och socialminister 
Lena Hallengren med rubriken Allvarliga missförhållanden i LSS-verksamheter måste 

 
8 IVO. Kan jag leva som andra? Insatser i bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning. IVO, 
2015. 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf


5 
 

åtgärdas. FUB efterlyste kraftfulla åtgärder för att förhindra allvarliga missförhållanden i LSS-
verksamheter: 
https://www.fub.se/wp-
content/uploads/2019/12/skrivelse_till_riksdagens_socialutskott_7_oktober_2019.pdf 
 
Glädjande nog fick Socialstyrelsen i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att kartlägga och 

analysera kompetensen i bostäder enligt LSS. I slutet av mars 2021 publicerades 

Socialstyrelsens rapport Kompetens i LSS-boenden. Efter år av larmsignaler från FUB och 

andra intresseorganisationer, ansvariga myndigheter, dvs. Socialstyrelsen och IVO, samt 

uppmärksammade reportage i media, finns nu en gedigen kartläggning som bekräftar att det 

finns stora kompetensbrister.  

Socialstyrelsen konstaterar att det finns brister hos personalen när det gäller kunskap om 

regelverket, inklusive LSS; mer än en tredjedel av LSS-verksamheterna i Socialstyrelsens 

enkät svarar att ingen eller ungefär hälften av personalen har denna kunskap. Kompetensen 

brister även när det gäller elementär kunskap om kommunikation och alternativa 

kommunikationssätt, innebörden av olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 

samt bemötande. En granskning av IVO visar att brister i personalens kompetens är en vanlig 

orsak till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används, t.ex. fasthållning, 

nedläggning och inlåsning. 

FUB föreslår följande åtgärder: 

• En kraftfull satsning på kompetensutveckling inom LSS i form av ett statligt 

finansierat kompetenslyft av baspersonal i LSS-verksamheter – ett LSS-lyft. 

• Enhetliga yrkestitlar i LSS-verksamhet, dvs. stödassistent och stödpedagog, med 

tydliga krav på utbildningsnivå för att kvalitetssäkra titlarna. 

• Krav på utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför en anställning i LSS-

bostad för vuxna. Sedan många år finns detta krav för arbete vid HVB-hem, 

familjehem och bostäder för barn och unga enligt LSS. 

• Socialstyrelsens allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller 

omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2) 

omarbetas till tvingande föreskrifter. 

• Reglera i föreskrift att en enhetschef, som är den enda det finns formella 

behörighetskrav för, får ha högst två enheter att ansvara för. Då kan de finnas på 

plats för arbetsledning och stöd av personalen. En trolig positiv bieffekt är att den 

stora omsättningen på chefer kan minska. 

• En särskild LSS-inspektion bildas som ges öronmärkta resurser anpassade efter det 

faktiska behovet av tillsyn inom LSS. Idag saknar Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, möjlighet att möta behovet av tillsyn. Konsekvenserna för de personer som 

utsätts för våld, övergrepp och andra allvarliga missförhållanden är förödande.   

 

Intellektuell funktionsnedsättning och hälsa 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2019/12/skrivelse_till_riksdagens_socialutskott_7_oktober_2019.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2019/12/skrivelse_till_riksdagens_socialutskott_7_oktober_2019.pdf
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Utredningen God och nära vård (SOU 2020:19), belyste mycket tydligt att primärvårdens 

ansvar generellt även omfattar ”att ha fokus på att befrämja hälsa och inte bara behandla”. 

Utredningen anger också att det är ”särskilt viktigt att förbättra vården för de med störst 

behov”. Kroniska sjukdomar såsom fetma, diabetes, hypertoni och benskörhet är kraftigt 

överrepresenterade hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är även vanligt 

med psykisk ohälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.9 

Förekomsten av schizofrenidiagnoser är exempelvis sju gånger vanligare. Även ADHD är 

uppemot 7 gånger vanligare bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

autism. Ångest är i sin tur mer än dubbelt så vanligt. Det är betydligt vanligare, enligt 

Socialstyrelsen, med förskrivning av psykofarmaka till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning än till den övriga befolkningen.  

Att leva sitt liv med stöd i LSS-verksamheter medför ett beroende av personal i större eller 

mindre omfattning. Det saknas ofta nödvändig kunskap hos personalen om hur man kan 

stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd i hur den 

enskilde kan arbeta för mer hälsosamma levnadsvanor. 

Pandemins effekter på hälsan 

Under pandemin har personer med IF:s psykiska och fysiska hälsa ställts på sin spets. Inom 

både LSS-bostad för vuxna respektive barn är andelen smittade högre än i den övriga 

befolkningen. Även andelen avlidna är högre. Socialstyrelsen bedömer att en bidragande 

anledning till den höga smittspridningen inom dessa boendeformer är omfattande 

omvårdnadsbehov, vilket medför nära kontakt med personal10. Ytterligare en förklaring kan 

vara svårigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning att förstå 

rekommendationer kring smittskydd. FUB vill även peka på den högre risk för vuxna med 

Downs syndrom att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19.11 

Enligt Socialstyrelsen minskade en tredjedel av kommunerna under 2020 omfattningen av 

insatsen daglig verksamhet och en lika hög andel ställde in insatsen helt och hållet. Samtidigt 

införde vissa gruppbostäder besöksförbud och begränsade tillgången till de gemensamma 

utrymmena.12 Detta samtidigt som fritidsaktiviteter i samhället pausades pga. pandemin. 

FUB har genom medlemsenkäter, telefonsamtal och mejl sett att både den psykiska och 

fysiska hälsan hos personer med IF har påverkats. Det handlar om ökad ensamhet, 

passivisering, nedstämdhet och depression till följd av isolering och brist på sysselsättning 

och sociala kontakter. Vi ser även en risk för ökad fysisk ohälsa, eftersom stillasittandet har 

ökat och vanliga aktiviteter såsom gympa, bowling, bassängbad och promenader har ställts 

in.  

 
9 Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2020. Socialstyrelsen, 
mars 2020. 
10 Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2021. Socialstyrelsen, 
mars 2021. 
11 Socialstyrelsen. Covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning. 
Socialstyrelsen, 2021-04-06. 
12 Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2021. Socialstyrelsen, 
mars 2021. 
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I en färsk rapport om hur folkhälsan har påverkats av pandemin, betonar även 

Folkhälsomyndigheten att personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillhör dem 

som har drabbats extra hårt av isolering och nedstängda sociala verksamheter som en följd 

av olika smittskyddsåtgärder13. Ensamheten har ökat liksom oro och ångest.  

Riksförbundet FUB skrev i februari 2021, tillsammans med forskare och andra experter, till 

socialminister Lena Hallengren och föreslog ett nationellt kompetenscentrum inom området 

intellektuell funktionsnedsättning och hälsa: 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-Lena-Hallengren-februari-2021-

Nationellt-kompetenscentrum-intellektuell-funktionsnedsattning-och-halsa-behovs-for-mer-

jamlik-halsa.pdf 

Socialstyrelsen för fram liknande tankegångar i den nyligen publicerade rapporten 

Kompetens i LSS-boenden (mars 2021), där myndigheten föreslår att förutsättningarna för 

att inrätta ett kompetenscentrum inom området intellektuell funktionsnedsättning och 

autism ska utredas. Ett kompetenscentrum skulle enligt Socialstyrelsen kunna skapa en 

nationell överblick och bidra till att höja kompetensen hos personal som arbetar i LSS-

verksamhet. 

FUB anser: att ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och 

autism ska bildas, med särskilt fokus på fysisk och psykisk hälsa. Syftet med 

kompetenscentret ska bland annat vara att fungera som en plattform för samverkan och 

stöd kring evidensbaserad hälsofrämjande vård och omsorg för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och autism. Ett kompetenscentrum inom området skulle kunna skapa 

förutsättningar för den kontinuitet som krävs om hälsoarbetet riktat till denna målgrupp ska 

kunna uppnå hållbara resultat. 

 

Socialförsäkring 

En nära koppling till frågorna ovan, och möjligheten att leva som andra, har den ekonomiska 

utsatthet som är vardag för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi är väl 

medvetna om att dessa frågor hör till socialförsäkringsutskottets bord, men vill ändå nämna 

dem i detta sammanhang: 

Aktivitets- och sjukersättning 

Många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden och har 

därigenom en mycket ansträngd ekonomi. Nivåerna i den statliga sjukförsäkringen innebär 

att personer som får garantiersättning går back flera tusen kronor per månad.  

Statligt bostadstillägg 

Man kan få bostadstillägg från Försäkringskassan om man har sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Bidragets storlek beror dels på hur stora kostnader man har för sitt boende, dels på hur stora 

 
13 Folkhälsomyndigheten. Hur har folkhälsan påverkats av covid-19 pandemin? Folkhälsomyndigheten, 2021. 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-Lena-Hallengren-februari-2021-Nationellt-kompetenscentrum-intellektuell-funktionsnedsattning-och-halsa-behovs-for-mer-jamlik-halsa.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-Lena-Hallengren-februari-2021-Nationellt-kompetenscentrum-intellektuell-funktionsnedsattning-och-halsa-behovs-for-mer-jamlik-halsa.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-Lena-Hallengren-februari-2021-Nationellt-kompetenscentrum-intellektuell-funktionsnedsattning-och-halsa-behovs-for-mer-jamlik-halsa.pdf
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inkomster man har. Den som är ensamstående kan få som mest 5 220 kr per månad. Det 

motsvarar 96 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kr och 70 procent av 

bostadskostnaden mellan 5 000 och 5 600 kr.  

Personer över 65 år har successivt fått ett tillägg på 1 320 kr. Taket för dem är därför 6 540 

kr/månad. När beräkningen ska göras tar Försäkringskassan hänsyn till kapital och andra 

inkomster, vilket får som konsekvens att tillägget kan reduceras. Taket för förmögenhet är 

100 000 kronor. Därefter reduceras bostadstillägget. Kontanta medel upp till 25 000 kronor 

är fribelopp och räknas inte med i de 100 000 kronorna. Kortfattat kan man säga att reglerna 

ser ut så här: För den som är ogift är förmögenhetstillägget 15 % på den del av 

förmögenheten som överstiger 100 000 kronor. För den som är gift är gränsen 200 000 

kronor. 

Detta framgår bland annat av FUB:s rapport Fångad i fattigdom? som uppdateras årligen: 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf 

Utredning bekräftar den ekonomiska utsattheten 

Resultaten i FUB:s rapport Fångad i fattigdom? bekräftas av det nyligen överlämnade 

betänkandet Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna 

enligt LSS (SOU 2021:14). Utredaren konstaterar att den ekonomiska utsattheten har ökat 

betydligt snabbare för dem med sjuk- och aktivitetsersättning än befolkningen i övrigt. 

Utredningens direktiv har varit knutna till merkostnader i LSS-bostäder och lämnar bland 

annat förslag på att höga hyror delvis ska ersättas via ett schablonbelopp inom systemet för 

merkostnadsersättningen.  

FUB anser att utredningen lämnar flera bra förslag, men på grund av utredningens 

begränsade direktiv tas inget helhetsgrepp om den ekonomiska situationen för personer 

som står utanför arbetsmarknaden.  

FUB anser: att nivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen måste höjas samt indexeras på 

samma sätt som pensionerna. Utan en höjning kommer personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som grupp fortsätta halka efter den ekonomiska utvecklingen i 

samhället.  

Taket för det statliga bostadstillägget för personer som har aktivitets- och sjukersättning  

behöver höjas och vara i paritet med bostadstillägget för pensionärer.  

För Riksförbundet FUB 

 

Christina Heilborn 

Förbundssekreterare 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf

