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Sammanfattning 
Arbetet kan beskrivas som en övergripande undersökning av LSS ur flera synvinklar men 
med samma mål, nämligen att utreda eventuella problem och undersöka om lösningar går att 
finna. 
 
Arbetet inleder med att försöka fastställa gällande rätt. Därefter har ett antal kommunala 
riktlinjer undersökts avseenden handläggning av insatser enligt LSS och jämförts med lagen 
och dess intentioner. Som kommer påvisas agerar kommunerna på ett sätt som det inte finns 
stöd för i vare sig lagen eller förarbeten. Begränsningar görs i förhållande till såväl tiden för 
beslutens varaktighet som till omfattningen av insatserna med bl.a. gränser för hur många 
timmar eller dagar som en insats får beviljas.  
Även Försäkringskassans handläggning av assistansersättning har undersökts med hjälp av 
myndighetens vägledningar och rättsliga ställningstaganden. Dessa visar genomgående en 
snäv hållning till ersättningen vilken till stor del baseras på HFD:s avgöranden och där 
myndigheten i vissa fall gör alltför långtgående tolkningar av domskälen vilket leder till 
orimliga konsekvenser för de enskilda. Regeringens regleringsbrev tas också upp och 
diskuteras som en källa till de skiftningar i Försäkringskassans bedömningar de senaste åren. 
 
Det görs även en kort avstickare till rättsfilosofin för att dels försöka finna spår av 
rättsfilosofiska teorier i LSS och dels för att diskutera om synen på rättigheterna i LSS har 
spelat ut sin rätt och om det är dags att motivera insatser utifrån andra värden. 
 
Förutom att ge kritik är avsikten med arbetet att blicka framåt. Arbetet mynnar därför ut i 
konkreta förslag som åtminstone kan leda LSS i rätt riktning, nämligen till de intentioner som 
lagstiftaren hade med LSS vid införandet för dryga 20 år sedan. Förslagen innebär i korthet 
ett ökat fokus på behovet hos den enskilde, förtydligande av lagstiftningen, centralisering av 
rättigheterna alternativt tydliggöra att kommunerna inte har möjlighet att begränsa mer än 
lagen föreskriver. Det ges även ett förslag på ett beslutsstöd att användas på tillämpningsnivå 
som utgår ifrån behovet hos den enskilde, funktionaliteten och konsekvenser vid ändring av 
en beviljad insats. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idén till detta arbete kom efter HFD:s avgörande från juni i år rörande personlig assistans och 
rekvisitet annat personligt behov i 9 a § andra stycket LSS. HFD uttalade då ett krav på att en 
insats måste vara kvalificerad och vara direkt kopplad till ett behov i den enskildes livsföring 
för att berättiga assistans. Kritiken kom omedelbart från flertalet håll, däribland givetvis de 
många assistansberättigade, som menade att domen inte var rimlig. Sedan avgörandet har 
Försäkringskassan meddelat regeringen att domen kommer få oöverskådliga konsekvenser 
för många människor och efterfrågar en lagändring om myndigheten inte ska fortsätta 
tillämpa det mer restriktiva synsättet.  Detta eftersom Försäkringskassan menar att 1

myndigheten är skyldig att tillämpa HFD:s avgörande och att någon annan tolkning av 
domstolens domskäl inte låter sig göras. 
 
LSS har sedan ikraftträdandet för drygt 20 år sedan bemötts med både ris och ros. Mycket 
kritik framförs mot lagens otydlighet och vaga begrepp som ger kommunerna och 
Försäkringskassan som tillämpar lagen en stor diskretion vad gäller tolkningen av dessa även 
om avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har klargjort rättsläget inom många 
områden. Vad gäller HFD:s praxis har den utstått mycket kritik och klagomål eftersom 
många funktionshindrade anser att domstolen de senaste åren har gjort alltför snäva 
tolkningar vilket har lett till en allt restriktivare bedömningar från kommunerna och 
Försäkringskassan som tillämpar rättens praxis. Neddragningar eller helt bortplockad 
assistans har varit en konsekvens av hårdare bedömningar för många människor med 
funktionshinder som menar att de genom dessa beslut förvägras möjlighet att leva som andra 
människor utan funktionshinder.  
 
Om man väljer att se bortom kritiken, även hur befogad den än må vara, är det viktigt att 
framhäva att lagens insatser hjälpt många funktionshindrade människor i det dagliga livet och 
i många fall till och med varit av livsavgörande betydelse. De har fått möjlighet att få ett liv 
bortom institutioner och istället fått ta del av samhället som de flesta människor utan 
funktionshindrade tar för givet. Frågan som uppkommer är därför om lagstiftaren kunde 
förutse den skärpning i tillämpningen som domstolar och myndigheter nu upplevs göra eller 
om den rentav är resultatet av lagstiftarens förändrade intentioner?  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete utgår ifrån flera delar. Första delen syftar till att genom en deskriptiv 
del försöka utreda och beskriva gällande rätt i LSS. Detta eftersom det i de flesta fall är en bra 

1 Se FK skrivelse från 2017-10-20, dnr 49577-2017.  
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ingångsväg till ämnet och ger mer kött på benen till läsaren. Med en deskriptiv del av 
gällande rätt blir det också tydligt om rättskällorna pekar åt samma håll i en viss fråga eller 
om de motsäger varandra. Denna del kan därför beskrivas vara sedd ur ett domarperspektiv. 
 
Andra delen i syftet är att försöka göra en utredning från de enskildas synvinkel, ett 
medborgarperspektiv. Denna synvinkel har använts eftersom enbart en beskrivning av 
gällande rätt oftast blir av normativ karaktär, d.v.s. i detta fall enbart en beskrivning hur LSS 
bör tillämpas enligt lagstiftare och prejudikatinstans, högsta förvaltningsdomstolen.  De flesta 2

människor som berörs av LSS möter däremot inte rättens ordförande och ledamöter utan 
handläggare på socialtjänsten eller Försäkringskassan.  Det är på dessa myndigheter som den 3

faktiska och närmaste tillämpningen sker av lagen. Arbetets andra del har därför varit att 
utreda om myndigheternas tillämpning och tolkning sker enligt lagen och HFD:s praxis.  
 
Tredje delen är rättsfilosofiskt och syftar till att undersöka rättigheterna i LSS utifrån 
rättsfilosofiska teorier för att resonera kring om de fortfarande är relevanta eller bör styras av 
andra värden. 
 
Fjärde och sista delen syftar till att se bortom eventuella problem och istället ge konstruktiva 
och konkreta förslag vilka är baserade på resultatet och mina resonemang i arbetet. 

1.3 Frågeställning 
Hur tillämpas LSS i teori och praktik? Finns skillnader mellan dem? 
Hur förhåller sig tillämpningen till lagstiftarens intentioner? 
Har intentionerna förändrats över tiden? 
Hur ser villkoren ut för rättigheternas utkrävbarhet? 
Finns behov av förändring i lagstiftningen eller i användning av tolkningsmetoder? 

1.4 Metod 
I det första avsnittet inriktar sig arbetet på att se lagen utifrån ett domarperspektiv. Där förs 
en beskrivning av gällande rätt vilket görs utifrån en rättsdogmatisk metod. Svensk 
rättsdogmatik utgår ifrån rättspositivismen och att reglerna får sin legitimitet genom att de är 
skapade på demokratiska vägar.  Rättsdogmatiken utgår därför normalt sett från vad som 4

anses vara auktoritativa rättskällor.  Till de auktoritativa rättskällorna hör lag, förarbeten, 5

praxis, handelsbruk och sedvänja och doktrin.  Beslutsfattande enligt rättsdogmatisk metod 6

innebär att den enskilde beslutsfattarens egna värderingar och moraliska överväganden inte 

2 Strömholm s. 330. 
3 Hydén s. 19. 
4 Alexius Borgström s. 33. 
5 Olsen s. 118. 
6 Bernitz m.fl. s. 32-33. 
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ska tillmätas någon betydelse. Istället ska bedömningar grundas på värderingar som framlagts 
i prejudikat eller förarbeten.   7

 
Arbetet har som nämnts ovan ytterligare en inriktning nämligen medborgarperspektivet. 
Perspektivet utgår ifrån vad lagens bestämmelser betyder från de enskildas ståndpunkt och 
analyserar vad som egentligen krävs av dem som ansöker om insatser och vilka konsekvenser 
ställningstaganden och beslut får för enskilda. En analys av det slaget låter sig lämpligen inte 
göras med en rättsdogmatisk metod eftersom de enskilda primärt, åtminstone i 
inledningsskedet, inte möter en domare utan en handläggare i kommunal nämnd eller på 
Försäkringskassan.  En analys av rättstillämpningen hos dessa myndigheter faller inte inom 8

ramen för rättsdogmatiken vilken primärt intresserar sig för de högsta instansernas 
avgöranden eftersom det anses vara en legitim rättskälla.  I denna del av arbetet har därför en 9

rättssociologisk metod valts och använts eftersom den med tanke på syftet ansetts vara mer 
ändamålsenlig. Hydén menar att rättssociologins fokus är “rättens orsaker eller genes och 
dess konsekvenser eller funktioner”.  Rättssociologin fyller därför en viktig funktion ur ett 10

praktikerperspektiv.  Flertalet frågor inom socialrätten på praktisk tillämpningsnivå, d.v.s. 11

exempelvis hos handläggare, styrs inte enbart av de rättsliga förutsättningarna utan även av 
andra faktorer, däribland deras egna kunskaper inom ämnet.  Dessutom är de i mångt och 12

mycket styrda av interna regelverk och styrdokument som inte har status som rättskälla men 
som behandlas som rättsregler inom myndigheterna.   13

 
Slutligen har ett rättsfilosofiskt perspektiv inarbetats vilket har använts för att undersöka LSS 
utifrån rättsfilosofiska teorier.  

1.5 Material 
Vad gäller valet av material är det i första avsnittet hämtat från de primära rättskällorna vilket 
innebär att lagtext av naturliga skäl är den främsta. LSS, likt många andra socialrättsliga 
lagstiftningar, lider däremot av opreciserade och vaga uttryck som kan föranleda skilda 
tolkningar eller oklarheter. Förarbeten har därför varit en stor informationskälla till stöd för 
hur lagen är avsedd att tillämpas. Rättspraxis har också använts i hög grad. Detta speciellt 
eftersom frågorna som arbetet inriktar sig på i några fall blivit behandlade i domstolen. I 
enlighet med rättsdogmatiken är rättsfallen hämtade från prejudikatinstans, högsta 
förvaltningsdomstolen. Även doktrinen har använts i stor omfattning genomgående i hela 
arbetet. 
 

7 Alexius Borgström s. 33. 
8 Hydén s. 19. 
9 Ibid. s. 19. 
10 Ibid. s. 16. 
11 Ibid. s. 16. 
12 Ibid. s. 17-18.  
13 Se exempelvis Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden som är bindande internt inom myndigheten. 
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Av naturliga skäl ser arbetsmaterialet lite annorlunda ut i arbetet med andra avsnittet. 
Eftersom den delen utgår från tillämpningen hos kommuner och Försäkringskassan används i 
stor utsträckning deras egna riktlinjer, vägledningar och ställningstagande trots vetskap om 
att de inte är rättskällor i traditionell mening. Detta eftersom de i många fall är de första 
informationskällor som beslutsfattare inom myndigheter använder sig av vid handläggning 
och ställningstaganden.  De kommunala riktlinjer som har använts har hämtats på respektive 14

kommuns hemsida. En begränsning har i detta fall uppkommit då alla kommuner inte 
publicerar riktlinjerna på hemsidan, därför har urvalet av riktlinjer varit slumpmässigt. Det 
relativt låga antal riktlinjer som valts kan också hävdas vara en begränsning vad gäller 
eventuella slutsatser. Det ska däremot framhävas att detta arbete inte avser att dra någon 
generell slutsats kring Sveriges alla 290  kommuner. Avsikten är istället att undersöka om 15

brister finns i de riktlinjer som undersöks vid en jämförelsen mot rättskällorna. Riktlinjerna är 
hämtade från Örebro, Askersund, Västerås, Nyköping, Norrköping, Sundbyberg, 
Kristianstad, Hässleholm, Vetlanda, Mark, Mörbylånga och Laholms kommun. 
 
I det rättsfilosofiska avsnittet är materialet doktrin som behandlar de två riktningar inom 
rättsfilosofin som står i fokus i detta avsnitt, nämligen rättspositivism och naturrätt.  

1.6 Etiska överväganden 
Vad gäller etiska överväganden kan kortfattat sägas att termerna som används i arbetet när 
det talas om personer som omfattas av LSS är person med funktionsnedsättning och 
funktionshinder vilka är de som rekommenderas av Socialstyrelsen.  Med 16

funktionsnedsättning avses nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 
och med funktionshinder avses begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen.  Andra begrepp förekommer däremot då det hänvisas till 17

tidigare förarbeten där de relativt nya ordvalen inte användes. Vid de tillfällena har valet 
gjorts att återge uttalandena utan någon ändring. 
 
Vid hänvisningar till rättsfall har jag i största möjliga mån valt att utelämna personuppgifter 
om den sökande  eller vilken ort personen kommer ifrån. Detsamma gäller för namn och ort 
på exempelvis gruppboenden. Dessa uppgifter kan för den som vill hämtas från rättsfallen 
förutom i de fall sekretess råder. Jag anser att arbetet inte vinner något på att de enskildas 
uppgifter framkommer utan personer benämns med initialer eller som klaganden. Jag har 
däremot valt att ange vilka kommuner riktlinjerna har hämtats ifrån. Detta eftersom ingen 
enskild person nämns men även för att ge arbetet transparens och ge läsaren möjlighet att 
bemöta undersökningen. 

14 Sandgren s. 600. 
15 https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html (hämtad 2017-12-01). 
16 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio (hämtad 2017-11-20). 
17 http://termbank.socialstyrelsen.se/?fTerm=f (hämtad 2017-11-20). 
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1.7 Avgränsningar 
Arbetet har fokuserat på svensk rätt varför annan lagstiftning lämnats utanför förutom i något 
enstaka fall där kommentar har gjorts till internationella konventioner. Många av de insatser 
som en enskild har rätt att ansöka om enligt LSS har de också rätt att söka enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). I detta arbete ligger fokus på rättighetslagstiftning och insatser 
beslutade enligt LSS vilket innebär att insatser beslutade enligt SoL har lämnats utanför. 
 
Vad gäller de rättsfilosofiska perspektiven är de avgränsade till rättspositivismen och 
naturrätten. Rättspositivismen är vald utifrån dess betydelse för synen på svensk rätt. 
Naturrätten anser jag relevant i arbetet med tanke på dess teorier om människans inneboende 
värde vilket har fått stå modell för kodifiering av mänskliga rättigheter. De båda perspektiven 
anses också som varandras motsatser vilket enligt mig bidrar till intressanta jämförelser. 

1.8 Disposition 
Arbetet börjar med en beskrivning av gällande rätt i kapitel 2 vilken tar upp lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade men även relevanta bestämmelser i 
socialförsäkringsbalken (2010:110) angående assistansersättning. Därutöver ges en 
genomgång av de avgöranden från HFD som ansetts bidra till restriktiviteten gällande 
personlig assistans och till sist en beskrivning av begreppet goda levnadsvillkor utifrån 
rättskällorna. I kapitel 3 utreds begreppet rättssäkerhet utifrån såväl ett allmänt perspektiv 
som ett inriktat på LSS. Kapitel 4 utreder rättigheterna i LSS och försöker analysera hur väl 
de stämmer överens med kriterierna för en rättighet. Kapitel 5 utreder tillämpningen av LSS i 
praktiken hos kommuner och Försäkringskassan och jämförs med gällande rätt. Det 
rättsfilosofiska avsnittet, kapitel 6, beskriver rättsfilosofiska teorier och försöker hitta spår av 
teorierna i LSS men också resonera kring förbättringar i LSS ur ett rättsfilosofiskt perspektiv. 
Det avslutande kapitlet, kapitel 7, avser att göra en diskussion och analys genom att besvara 
min ursprungliga frågeställning. 

2. Gällande rätt 

2.1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

2.1.1 Bakgrund 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1 
januari 1994. LSS är en rättighetslag som ger en rätt för personer med svåra handikapp att 
erhålla stöd och service i form av ett antal, i lagen, uppräknade insatser. LSS tillkom då det 
vid den tiden hade visats att det fanns stora klyftor på olika områden mellan 
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funktionshindrade människor och andra människor.  Socialtjänsten och hälso- och 18

sjukvården gav visserligen vissa insatser men dessa ansågs inte alltid räcka till för att ge 
funktionshindrade levnadsvillkor som är jämförbara med andra.  Som exempel menade 19

utredaren att det många gånger finns vuxna funktionshindrade som tvingas bo på institution 
eller med sina föräldrar eftersom de saknar egen bostad men också att personer med allvarliga 
funktionshinder sällan deltar i arbetslivet och för många finns det ingen annan daglig 
sysselsättning att gå till. I propositionen togs vidare upp de olikheter som uppkommit i 
kvaliteten på service och stöd till funktionshindrade mellan kommunerna i landet och ibland 
till och med mellan olika lokala nämnder inom kommunerna. Eftersom det konstaterades att 
funktionshindrade ofta har svårt att tillvarata sina rättigheter bedömdes det krävas en lag av 
rättighetskaraktär för att ge dessa människor bättre förutsättningar för att få det stöd och 
service de behöver.  Inspiration togs av den då aktuella omsorgslagen  som innehöll ett 20 21

antal preciserade rättigheter för främst personer med utvecklingsstörning. 
 
I detta kapitel ges en genomgång av de bestämmelser som är centrala i LSS och som är 
särskilt relevanta i detta arbete. Ett avsnitt belyser också hur goda levnadsvillkor bedöms i 
lagtext, förarbeten och praxis från HFD. Detta eftersom begreppet är ett av de mest centrala i 
förhållande till insatsernas utformning och kvalité. 

2.1.2 Personkretsen 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. (1 § LSS) 

 
Insatser enligt LSS tillkommer de människor med svåra handikapp. I lagens första paragraf 
definieras därför vilka som lagstiftaren anser tillhöra de berättigade. Paragrafen består av tre 
punkter varav den första tar sikte på personer med “utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd”. Utvecklingsstörning enligt lagen avser en intellektuell 
funktionsnedsättning som utgör ett handikapp, Nedsättningen kan vara av skilda grader men 
är i många fall så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika 
insatser för att ha möjlighet att ta del i samhällslivet.  Autism och autismliknande tillstånd 22

avser personer med djupgående störningar när det kommer till social förmåga, 

18 Prop. 1992/93:159 s. 49. 
19 Ibid. s. 49. 
20 Ibid. s. 49. 
21 Lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 
22 Lundgren m.fl., LSS (1 jan. 2017, Zeteo), kommentaren till 1 § p. 1.  
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kommunikation och beteende som leder till allvarligt funktionshinder när det kommer till 
psykosocial och/eller pedagogisk anpassning.  23

 
Andra punkten tar upp personer med “betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom”. Meningen tar sikte på de personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder som lett till 
ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder  I förarbetena uttalas att de 24

personer som ingår i denna krets ska ha förvärvat skadan på grund av exempelvis tumörer 
eller hjärnblödningar men också från yttre våld exempelvis trafikskador.  Man utesluter 25

däremot psykiska sjukdomstillstånd exempelvis demens men också sjukdomar som har 
uppstått till följd av missbruk av beroendeframkallande medel. Personer med den sortens 
problematik kan istället omfattas av tredje punkten förutsatt att han/hon uppfyller de 
rekvisiten.  26

 
I tredje punkten ingår personer “med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 
service.” I tillämpningsområdet faller barn, ungdomar och vuxna in. Det viktiga är att 
personen har ett långvarigt habiliterings- eller rehabiliteringsbehov.  Samtliga rekvisit ska 27

vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig. I kretsen finns personer med exempelvis 
förlamningar eller grava syn- och hörselskador. Avgörande för att tillhöra personkretsen i 
tredje punkten är att funktionshindren är stora men däremot har orsaken till funktionshindret 
ingen betydelse vilket gör att tillämpningsområdet är fysiska, psykiska och 
begåvningsmässiga funktionshinder.  En ytterligare förutsättning för att falla in under tredje 28

punkten är att funktionshindren är varaktiga.  29

 
Vad gäller begreppet betydande svårigheter i den dagliga livsföringen avses enligt förarbeten 
att den enskilde inte klarar vardagsrutiner på egen hand. Exempel som ges är bl.a. att gå på 
toaletten och sköta hygienen, påklädning, matlagning och kommunikation.  Ett omfattande 30

behov av stöd eller service är enligt lagstiftaren exempelvis hjälpbehov vid toalettbesök och 
påklädning men kan också röra sig om sysselsättning och rekreation men uttalandena i 
förarbeten ger utrymme för ytterligare behov. Det betonas däremot att bedömningen av den 
enskildes behov ska göras med beaktande av insatser från hela samhället och inte uteslutande 
enligt LSS.  Vad gäller hur omfattande behovet ska vara sägs det i förarbetena att det 31

normalt sett ska föreligga ett dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Vidare sägs att 

23 Ibid.  
24 Lundgren m.fl., LSS (1 jan. 2017, Zeteo), kommentaren till 1 § p. 2.  
25 Prop. 1992/93:159 s. 168. 
26 Lundgren m.fl., LSS (1 jan. 2017, Zeteo), kommentaren till 1 § p. 2.  
27 Prop. 1992/93:159 s. 168. 
28 Prop. 1992/93:159 s. 169. 
29 Ibid. s. 169. 
30 Ibid. s. 169. 
31 Ibid. s. 170. 
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vissa återkommande insatser som är av speciell art kan betraktas som omfattande även om 
tidsåtgången inte är stor.  32

 
Tillämpningsområdet för tredje punkten är således personer med allvarliga och varaktiga 
funktionshinder. Viktigt att ta hänsyn till är att en helhetsbedömning alltid måste göras i varje 
enskilt fall eftersom människor kan ha flera funktionshinder sett var för sig skulle anses vara 
av mindre allvarlig art. Flera funktionshinder ska därför bedömas i ett sammanhang eftersom 
personens sammantagna funktionshinder kan leda till betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen.  När det kommer till bedömningar kring funktionshindret hos små barn får 33

bedömningen göras med beaktande av barnets stigande ålder. Bedöms barnet få onormalt 
stora svårigheter i den dagliga livsföringen vilket förväntas leda till ett omfattande behov av 
stöd och service kan LSS bli tillämplig. Med onormalt stora svårigheter beaktas det faktum 
att alla små barn normalt sett har svårigheter i någon grad med exempelvis kommunikation 
och att äta.   34

2.1.3 Kraven på verksamheten 
Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra. (5 § LSS) 

Som kan utläsas i paragrafen ska verksamheten i LSS främja jämlika levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. Målet med insatser enligt LSS är att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra. Bestämmelsen syftade vid införandet till att klargöra svensk politik 
avseende funktionshindrade nämligen tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 
självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.  35

Målen för dagens funktionshinderspolitik grundas mycket på en nationell handlingsplan 
som antogs 2000, proposition 1999/200:79 - Från patient till medborgare - en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken. I denna klargörs att det är hela samhällets 
angelägenhet att alla människor ska kunna vara delaktiga och medverka i utvecklingen och 
att fokus ska ligga på att undanröja eventuella hinder för delaktighet.  Till stor del bygger 36

Sveriges funktionshinderspolitik på FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som är i kraft sedan 2009 för Sveriges del. Sverige har även antagit 
dess fakultativa tilläggsprotokoll vilket innefattar en rätt för enskilda att lämna klagomål till 
FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om den enskilde anser 
sig blivit utsatt för en konventionskränkning. Syftet med konventionen är att säkerställa att 
de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade personer respekteras. Några av 

32 Ibid. s. 170. 
33 Ibid. s. 170. 
34 Ibid. s. 170. 
35 Prop 1992/93:159 s. 171. 
36 Prop. 2016/17:188 s. 7. 
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konventionens allmänna principer är principen om respekt för inneboende värde, 
icke-diskriminering, jämlika möjligheter och principen om tillgänglighet.  37

2.1.4 Kvalitet på verksamheten 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 
berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras. 

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och 
en god service och omvårdnad skall kunna ges. (6 § LSS) 

Syftet med LSS är den enskilde ska främjas att fullt ut delta i samhällslivet och att insatser som 
bedrivs enligt denna lag kompletterar insatser från andra samhällsorgan exempelvis hälso- och 
sjukvård, socialförsäkring och bostadsfrågor.  Därutöver tydliggör bestämmelsen att all form av 38

stöd ska vara utformad tillsammans med den enskilde och i största möjliga mån ska dennes 
önskemål tillgodoses.  

Verksamheten ska vidare vara av god kvalitet. Bestämmelsen infördes med socialtjänstlagen 
(2001:453) som förebild. Lagstiftaren ansåg att bestämmelsen i SoL har underlättat 
kvalitetsarbetet i vården och menade därför att det fanns skäl komplettera LSS med en liknande 
regel.  Det framhölls angående begreppet kvalitet, att något entydigt och objektivt svar på vad det 39

innehåller inte går att fastställa eftersom alla människor har olika behov och förväntningar som 
påverkar uppfattningen om vad som är god kvalitet.  Det ansågs emellertid ändå kunna urskiljas 40

vissa allmänna krav vilka exempelvis är att verksamheten bedrivs i enlighet med grundläggande 
etiska riktlinjer där respekten för människors lika värde är ett sådant exempel.  

Vad gäller god kvalitet i LSS anses överensstämmelse med verksamhetens mål och att 
verksamheten är i enlighet med reglerna i LSS som viktiga delar. God kvalitet ansågs också 
innebära att vissa grundläggande rättigheter är uppfyllda däribland rättssäkerhet, medinflytande 
för den enskilde och en lättillgänglig service men även ett bra bemötande från personalen och att 
personalen har den utbildning eller erfarenhet som krävs.  Kvalitetsarbetet är något som ständigt 41

ska utvecklas och förbättras när det behövs, utvärderingar utifrån brukarens perspektiv är därför 
något som ska genomsyra all verksamhet inom LSS. Brukarens synpunkter angående kvaliteten 

37 Ibid. s. 16. 
38 Lundgren m.fl. Zeteo, kommentaren till 6§. 
39 Prop. 2004/05:39 s. 24-25. 
40 Prop. 2004/05:39 s. 25. 
41 Ibid. s. 25.  
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och utvecklingen av kvaliteten ska enligt lagstiftaren tas tillvara enligt naturliga skäl eftersom 
denne trots allt berörs direkt av verksamheten genom användandet av dess insatser.  42

2.1.5 Rätten till insatser 

Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 
1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. 
Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 
10. 

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara 
varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så 
att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. Lag (2005:125). (7 § LSS) 

 

Som kan utläsas i paragrafens första stycke ges en rätt för personer som ingår i lagens personkrets 
en rätt till insatser enligt 9 § p. 1-9. Kravet är däremot att de behöver hjälpen ifråga i sin livsföring 
och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Bedömningen av om hjälpbehovet finns i sin livsföring 
ska göras med en livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder som den sökande.  43

Därutöver har personer i 1 § p. 1 och 2 även rätt till insatsen daglig verksamhet. Vad gäller 
förutsättningen att hjälpbehovet inte tillgodoses på annat sätt anförs i förarbeten att det  konkret 
måste tillgodoses på annat sätt. Det räcker därmed inte att det kan tillgodoses utan måste rent 
faktiskt göra det. Det kan även förekomma en rätt till kompletterande insatser om behovet är 
tillgodosett till en viss del.   44

I andra stycket framkommer ännu ett av lagens kvalitetskrav nämligen att insatserna ska tillförsäkra 
den enskilde goda levnadsvillkor, vara varaktiga och samordnade och anpassade till den enskildes 
behov samt vara lätt tillgängliga och utformade för att öka självständigheten för den enskilde. Det 
sista rekvisitet innebär att insatser inte får leda till att den enskilde blir passiv utan iställer är aktiv i 
beslut om insatser.  45

 

2.1.6 Insatserna för särskilt stöd och särskild service 
Insatserna för särskilt stöd och särskild service är 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 
4. biträde av kontaktperson, 

42 Ibid. s. 25-26. 
43 Prop. 1992/93:159 s. 172. 
44 Ibid. s. 172. 
45 Prop. 1992/93:159 s. 172-173. 
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5. avlösarservice i hemmet, 
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov, 
8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet, 
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. Lag (2010:480). (9 § LSS) 

Insatserna som tas upp i paragrafen är som kan ses tio i antalet vilket också är avsett att vara 
uttömmande.  I detta arbete läggs störst vikt vid punkten 2 - personlig assistans varför någon 46

beskrivning av övriga insatser inte kommer göras. 

2.1.6.1 Personlig assistans 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat 
antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med 
sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 
insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera 
assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574 ) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
har utretts. Lag (2017:39). (9 a § LSS) 

Paragrafen tillkom genom en lagändring 1996 och innebar ett förtydligande av 9 § p. 2, d.v.s. 
insatsen personlig assistans. Insatsen är förbehållen svårt funktionshindrade människor som är i 
behov av hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider, klä av och på sig eller 
kommunicera med andra.  Dessa behov är de s.k. grundläggande behoven. Avsikten med 47

personlig assistans är att den enskilde ska få hjälp i krävande eller i olika avseenden 
komplicerade situationer vilket i förarbetena i regel är av mycket personlig karaktär.  Därutöver 48

ska assistans kunna beviljas i andra situationer där den enskilde är i behov av kvalificerad hjälp i 
sitt dagliga liv exempelvis för att komma ut i samhället eller för att få eller behålla ett arbete.  49

Syftet med personlig assistans är att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och 
oberoende liv.  Avsikten är att den enskilde själv ska kunna bestämma om i vilka situationer 50

och vid vilka tillfällen assistansen behövs och ska ges. Utredaren ansåg att denna form av insats 
skulle leda till stora möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin livssituation.  51

46 Ibid. s. 173. 
47 Lundgren m.fl. s. 515. 
48 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
49 Prop. 1992/93:159 s. 64 och 1995/96:SoU15. 
50 Prop. 1992/93:159 s. 64 och s. 174. 
51 Ibid. s. 64. 
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Inflytandet innebär bl.a. att den enskilde själv bör kunna avgöra vem som utför insatsen, detta 
speciellt i situationer som är mycket privata till karaktären.  

När det gäller personlig assistans till barn framhöll utredaren den påverkan på hela familjens 
livssituation som assistansen innebär och menade därför att varje familjs individuella behov ska 
beaktas vid utformningen av insatsen men också att vårdnadshavarnas inflytande bör vara 
avgörande. Detta speciellt eftersom assistansen många gånger är ägnad att ge föräldrar 
möjligheter till avlösning i omvårdnaden.  När bedömningen görs för barn med funktionshinder 52

ska ett visst mått av ansvar från vårdnadshavare och förälder beaktas varför barnet 
nödvändigtvis inte per automatik har rätt till personlig assistans. Detta eftersom alla barn 
normalt sett har hjälpbehov i större eller mindre utsträckning men som i de allra flesta fall 
tillgodoses av föräldrarna. För rätt till insats i form av personlig assistent enligt LSS krävs därför 
att hjälpbehovet är större än vad som kan anses normalt för ett barn i samma ålder.  53

Assistansen är som nämnts ovan förbehållen insatser av privat karaktär vilket benämns 
grundläggande behov. Enskilda som behöver hjälp med de grundläggande behoven  har däremot 
en rätt att få assistans även för andra personliga behov, 9 a § st. 2. För denna rätt krävs att 
behoven inte tillgodoses på annat sätt vilket är fallet om den enskilde exempelvis ges omvårdnad 
vid boende med särskild service men även föräldrars ansvar för sina barn och makars ansvar för 
varandra är situationer som beaktas vid bedömningen om hjälpbehovet redan är tillgodosett.  54

2.2 Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 
Som kan utläsas i 9 § LSS, ges inte enbart stöd i form av personlig assistans utan kan även 
utgå i form av ekonomiskt bidrag till den enskilde för att denne ska kunna anställa personlig 
assistent själv och därigenom få valfrihet i valet av assistent. Enligt 15 § p. 8 LSS ska 
kommunen anmäla till Försäkringskassan de som ansöker och kan antas ha rätt till statlig 
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Kravet är att den 
enskilde behöver hjälp med de grundläggande behoven i en omfattning som överstiger 20 
timmar per vecka. Bedöms behovet större än 20 timmar ersätter Försäkringskassan från första 
timman. Avsikten med fördelningen och att Försäkringskassan kliver in vid mer omfattande 
behov var vid införandet att avlasta kommunerna ekonomiskt och att personlig assistans inte 
skulle vara beroende av ekonomiska prioriteringar.  Det ska nämnas att det faktiska 55

utförandet av beviljad assistans, även som eventuell arbetsgivare för assistenten, fortfarande 
åligger kommunen även i det fall behov överstiger 20 timmar. Det är enbart ersättningen för 
insatsen som övertas av Försäkringskassan. 
 

52 Ibid. s. 66. 
53 Ibid. s. 176. 
54 Lundgren m.fl. s. 516. 
55 Prop. 1992/93:159 s. 68. 
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Rätten till assistansersättning gäller för en tid av maximalt två år då den ska omprövas, 51 
kap. 12 § SFB. Därutöver kan omprövning ske enligt samma paragraf vid väsentligt ändrade 
förhållanden vilket är om hjälpbehovet inte längre kan anses föreligga. 
 

2.3 Högsta förvaltningsdomstolen och personlig assistans 

2.3.1 RÅ 2009 ref. 57 - omfattningen av hjälpbehovet för rätten till 
assistans 
Frågan i målet gällde om hjälpbehovet hos en funkionsnedsatt, J.P., var av den karaktär och 
omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans. Rätten instämde inledningsvis i 
socialnämndens bedömning, med beaktande av den utredning som förelåg, att han tillhörde 
personkretsen i 1 § p. 3 LSS och därmed hade rätt till insatser enligt lagen. Regeringsrätten 
menade därefter att frågan om personlig assistans blir en tvåstegsprövning där 
personkretstillhörigheten är den första. Nästa fråga i målet var därför om klaganden hade så 
omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven som krävs enligt 9 a § LSS. HFD 
menade, med ledning av förarbeten, att assistans ska vara förbehållen grava funktionsnedsatta 
där hjälpbehovet är av komplicerad och krävande natur, i regel av personligt slag. Detta 
tolkade HFD som att lagstiftarens syftat på är hjälpbehov som är mycket privata och känsliga 
för den personliga integriteten. I det aktuella målet kunde J.P. äta och dricka själv men inte 
tillreda, plocka fram och undan maten, och dela maten. Detta ansågs till sin  helhet falla 
utanför assistansbehovet. Klaganden uppgav vidare att han behövde hjälp med personlig 
hygien, exempelvis toalettbesök och dusch. Rätten menade däremot även här att, eftersom 
insatserna som behövdes främst var justering och låsning av rullstol och övervakning ansågs 
det inte utgöra grundläggande behov. Rätten ansåg också att eftersom han klarade att 
schamponera håret och borsta tänderna själv hade han viss kapacitet men även att han kunde 
arbeta som forskare i snitt 30 timmar per vecka talade mot att hjälpbehovet hade den 
omfattning som krävs varför han inte ansågs berättigad till personlig assistans. 

2.3.2 HFD 2012 ref. 41 - egenvård och grundläggande behov 
Målet gällde ett funktionsnedsatt barn, F.H., med en bindvävssjukdom och autism som 
behövde varma bad och massage för att behandla smärta och lindra symptom. Att hon 
tillhörde personkretsen enligt 1 § p. 1 LSS var ostridigt. Frågan i målet var om de varma 
baden och massagen kunde anses vara grundläggande behov enligt 9 a § st. 1 LSS. HFD 
noterade inledningsvis att sjukvårdande insatser som faller inom ansvaret för en huvudman 
inom sjukvården inte kan bedömas vid bedömning av rätten till personlig assistans. Däremot 
kunde sjukvårdande insatser i form av s.k. egenvård berättiga till assistans för andra 
personliga behov enligt 9 a § st. 2 LSS. Det krävs däremot att ett hjälpbehov med de 
grundläggande behoven föreligger. HFD menade avslutningsvis att insatserna i målet, varma 
bad och massage, inte var av det privata slag som krävs, med ledning av RÅ 2009 ref. 57, för 
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att bedömas som ett grundläggande behov vilket innebar att assistans inte beviljades för dessa 
insatser. 

2.3.3 HFD 2015 ref. 46 - annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 
E.S. hade en funktionsnedsättning i form av cystisk fibros vilken innebar att hon behövde 
hjälp med avancerad andningsgymnastik flera gånger per dag. Därutöver drabbas hon av 
lungblödningar vilket kan vara livshotande och kräver omedelbar behandling. Hon var 
beviljad assistans baserat på annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade enligt 9 a § st. 1 LSS men det allmänna ombudet för socialförsäkringen 
hade överklagat och menade att insatserna inte kräver någon ingående kunskap varför hon 
inte skulle vara berättigad till assistans. HFD tog inledningsvis upp förarbetsuttalanden som 
gjordes i samband med lagändringen som syftade till att definiera assistansen där rätten 
menade att avsikten med tillägget annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 
funktionshindrade var att tillgodose behovet av assistans för grundläggande behov som kan 
finnas för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Rätten kom därför till slutsatsen att 
tillägget i paragrafen endast avser denna grupp av funktionsnedsatta. E.S., vars 
funktionshinder inte var av psykisk art, bedömdes av det skälet inte vara berättigad till 
assistans. 

2.3.4 HFD 2017 ref. 27 - andra personliga behov 
Målet gällde A.A. som sökt assistans för transport till och från fritidsaktiviteter. Fråga 
uppkom huruvida transporten berättigade till assistans i form av andra personliga behov 
enligt 9 a § st. 2 LSS. Kommunen, som nekat klaganden,  motiverade detta med att hennes 
behov kunde tillgodoses med färdtjänst, speciellt eftersom hon tidigare använts denna insats. 
Klaganden hade inte någon beviljad färdtjänst, detta ansåg däremot kommunen inte utgjorde 
hinder för ett avslag. 
 
I HFD förde rätten inledningsvis fram förarbetsuttalanden där det sägs att den personliga 
assistansen ska vara förbehållen de situationer som anses krävande eller komplicerade. Dessa 
situationer är oftast av mycket personlig karaktär exempelvis hjälp med hygien eller att inta 
måltider. Utöver dessa situationer kan assistans beviljas om den funktionshindrade behöver 
kvalificerad hjälp i någon annan del som ingår i det dagliga livet. Exempel är om personen 
behöver hjälp för att komma ut i samhället eller för att få eller behålla ett arbete. I de fall 
personlig assistans beviljas bör den enskildes hela behov av stödinsatser omfattas av 
assistansen. Detta betyder att även de behov som, sett enskilt, inte skulle resulterat i ett 
beviljanden ska inkluderas. Däremot ska inte städning, inköp och andra uppgifter som inte 
utförs tillsammans med den funktionshindrade beaktas vid beräkningen. 
 
HFD uttalade därefter att inte alla personliga behov ger rätt till personlig assistans enligt 9 a § 
andra stycket. Vidare framhöll rätten att det särskilda stöd som den funktionshindrade 
behöver i någon mening ska vara kvalificerat för att ge en rätt till personlig assistans. För att 
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anses kvalificerad krävs det enligt rätten, med beaktande av förarbetsuttalanden, att insatsen 
från den personliga assistenten har en direkt och konkret koppling till ett individuellt behov 
av hjälp i det dagliga livet. 
 
Vid bedömningen i A.A:s fall ansåg rätten att ett kvalificerat hjälpbehov inte förelåg eftersom 
föraren inte hjälpte till med något som skulle kunna vara en kvalificerad insats. Vidare 
framhölls att något konkret hjälpbehov inte behövdes under resorna men även att hon haft 
förmåga att åka färdtjänst under gymnasietiden. HFD ansåg därför att A.A:s transporter inte 
kunde anses utgöra ett kvalificerat hjälpbehov och inte föll in under begreppet annat 
personligt behov enligt 9 a § andra stycket LSS. HFD bedömde därför att A.A. inte hade rätt 
till personlig assistans under hennes resor till och från fritidsaktiviteter. 
 
Vid bedömningen om AA:s transporter till och från fritidsaktiviteter framhäver rätten 
inledningsvis att AA visserligen är känslig för förändringar, får vredesutbrott och att hon inte 
klarar av att följa instruktioner vid exempelvis destinationens ankomst. Dessa omständigheter 
skulle i detta fall tala för att transporten skulle utgöra ett kvalificerat hjälpbehov. Det som 
däremot skulle tala emot är enligt HFD att föraren av bilen inte hjälper till med något som 
skulle kunna vara en kvalificerad insats. Eventuella samtal mellan föraren och AA som kan 
ha en hjälpande effekt och som en personlig assistent kanske gör bättre än en normal förare 
av färdtjänst påverkar inte rättens bedömning. Vidare framhävs att det i målet inte 
framkommit att konkreta hjälpinsatser behövs under resorna och hon har dessutom haft 
förmåga att åka färdtjänst under gymnasietiden. HFD anser därmed att AA:s transporter inte 
kan anses utgöra ett kvalificerat hjälpbehov och inte faller in under begreppet annat personligt 
behov enligt 9 a § andra stycket LSS. HFD beviljar därför inte AA rätt till personlig assistans 
under hennes resor till och från fritidsaktiviteter. 

2.4 Goda levnadsvillkor 

2.4.1 Lagtext 
Goda levnadsvillkor är ett krav för den enskilde ges insatser och stöd enligt lagen, 7 § st. 2 
LSS.  Någon definition ges inte för begreppet i lagen, inte heller vilka kriterier som ska ligga 56

till grund för ett ställningstagande. Viss vägledning kan hämtas från socialtjänstlagen 1 kap. 1 
§. Paragrafen stipulerar att socialtjänsten mål är att främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

2.4.2 Förarbeten 
I förarbetena används begreppet goda levnadsvillkor och gott liv frekvent för att beskriva 
intentionerna med lagen. Det uttalas exempelvis att “alla människor ska ges lika rättigheter 
samt möjligheter att leva ett gott liv”.  Rätten till ett gott liv ska inte vara beroende av vilken 57

56 Jfr. begreppet skälig levnadsnivå i SoL. 
57 SOU 1991:46 s. 23. 
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bosättningsort den enskilde har utan det stöd och service som lagen tillhandahåller ska finnas 
i hela landet.  Huruvida goda levnadsförhållanden är uppnådda eller inte ska alltid jämföras 58

med personer utan funktionsnedsättningar.  En jämförelse mellan två funktionsnedsatt vore 59

tämligen irrelevant oavsett utfallet eftersom det kan förhålla sig så att båda ändå intar en lägre 
levnadsnivå om jämförelse görs med andra personer utan funktionsnedsättning. Vidare 
framhävs att goda levnadsvillkor är beroende av att synen på funktionsnedsättningar ska 
skifta till att se dem som en av flera naturliga och oundvikliga variationer hos en befolkning.

 Ett funktionshinder ska därför inte ses som den enda egenskapen hos individen. Det uttalas 60

också specifikt i både Handikapputredning och propositionen att en humanistisk människosyn 
ska prägla arbetet med LSS.  61

 
Viktigt att betona är också att en beviljad insats ska ses som ett verktyg för att nå målet goda 
levnadsvillkor och ett gott liv genom att ge funktionsnedsatta samma möjligheter till 
deltagande i aktiviteter och bidragande till samhällsgemenskapen.  Det kan jämföras med 1 62

kap. 1 § st. 2 socialtjänstlagen som uttrycker människans eget ansvar för sin och andras 
sociala situation och där socialtjänstens roll egentligen är inriktad på att den enskilde ska 
kunna ta tillvara sina egna resurser, givetvis med det stöd som kan tänkas behövas. Jämföras 
kan också med skälig levnadsnivå enligt 6 § SoL. Enligt förarbetena till SoL är det upp till 
kommunerna att fastställa denna nivån bl.a. med hänsyn till vilken tid och vilka förhållanden 
den enskilde lever under.  Bistånd enligt SoL anses däremot som en kortsiktig insats medan 63

insatser enligt LSS normalt är mer varaktiga. 
 
I propositionen uttrycks tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn 
och kontinuitet som de bärande principerna vilka ska genomsyra verksamheten.  Utöver det 64

görs enskilda uttalanden angående särskilda insatser som tar sikte på begreppen. Ett exempel 
är för gruppbostad, där ett positivt socialt samspel med andra bedöms vara av vikt för ett gott 
liv.  I Handikapputredningen görs däremot ett försök till beskrivning av vad som innefattas i 65

ett gott liv. I utredningen dras paralleller till välfärd och menar att det kan ses som 
kvantitativa mått på levnadsvillkoren hos människor.  Även användandet av rätt kriterium 66

för att jämföra insatsens påverkan på levnadsvillkoren betonas där funktionen bör bedömas 
utefter om insatsen hjälper den enskilde att få samma rörlighet och flexibilitet som en person 
utan funktionsnedsättning.  Det framhävs också att goda levnadsvillkor inte enbart tar sikte 67

på den funktionsnedsatta. Med exempelvis insatsen avlösarservice är intentionen att såväl den 
funktionsnedsatta som dennes övriga familj ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. I detta 

58 Prop. 1992/93:159 s. 49. 
59 Ibid. s. 43. 
60 SOU 1991:46 s. 23. 
61 SOU 1991:46 s. 122. 
62 Ibid. s. 135 och 206. 
63 Prop. 1979/80:1 s. 186. 
64 Prop. 1992/93:159 s. 171. 
65 Ibid. s. 87. 
66 SOU 1991:46 s. 127. 
67 Ibid. s. 129. 
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sammanhang kan utläsas att de goda levnadsvillkoren utgörs av att föräldrarna till ett barn 
med funktionsnedsättning kan få möjlighet till umgänge med övriga barn, i de fall det finns.  68

2.4.3 Praxis 
Likt lagtext och förarbeten finns ingen konkret och generell definition i HFD:s avgöranden 
om vad goda levnadsvillkor är. Rätten har ställts inför frågan men i många fall inte behövt 
bedöma levnadsvillkoren eftersom de inte ansett att rätten till sökt insats föreligger. 
 
HFD har tagit ställning i frågan i två mål rörande gruppbostad respektive bostad med särskild 
service för ungdomar. I målen ansöktes om att utöka antal platser med en respektive fyra 
platser. I båda fallen fanns förarbetsuttalanden som anger vissa grundläggande riktlinjer. För 
gruppbostad uttalas att avgörande för bedömningen av en bostads kvalitet bör bedömas 
utifrån graden av självständighet som de enskilda ges i bostaden vilket vidare anses förutsätta 
ett litet antal personer som bor tillsammans.  För barn och ungdomar sägs det också att 69

bostaden bör vara så hemlik som möjligt vilket även här förutsätts innebära ett litet antal 
personer.  Få personer tillsammans anses också minska behovet av regler och struktur för de 70

unga. 
 
Gällande en kommuns ändringar i utformningen av insatsen gruppbostad har HFD ansett att 
de inte ska pröva var den enskilde får de bästa levnadsvillkoren utan enbart om insatsen efter 
ändringen fortsatt tillförsäkrar personen goda levnadsvillkor.  I det aktuella målet hade 71

klaganden bott sex och ett halvt år på ett gruppboende utanför hemkommunen p.g.a. att 
kommunen inledningsvis inte hade möjlighet att tillhandahålla insatsen. En flytt ansågs med 
stor sannolikhet förvärra hennes sjukdomsbild och försvåra utvecklingen, vilket även styrks 
av läkarintyg. Även ett yttrande från Socialstyrelsens uttalade att en flytt inte skulle innebära 
goda levnadsvillkor. Rätten biföll däremot kommunens överklagan och fäste större vikt vid 
att kommunen ges en fri ram gällande utformningen och att viss tid måste accepteras innan 
kommunen kan tillhandahålla insatsen i egen regi. HFD förutsatte däremot att klaganden 
skulle ges tid för anpassning till de nya förhållandena. 
 
Gällande barn och ungdomar har HFD i ett avgörande uttalat att goda levnadsvillkor 
innefattar att tillförsäkra behov som stärker den unges personliga utveckling.  Frågan i målet 72

rörde en 18-årig funktionsnedsatt som vid tiden hade personlig assistans 70 timmar i veckan 
men som enligt egen utsago hade behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet i form av 
en lägervistelse. HFD ansåg inledningsvis att den personliga assistansen visserligen 
tillgodoser en stor del av rekreationen och miljöombytet. Rätten fäste däremot avgörande vikt 
vid att lägervistelsen skulle innebära ett socialt utbyte med jämnåriga och att en tid ifrån 

68 Ibid. s. 176. 
69 Prop. 1992/93:159 s. 85 
70 Ibid. s. 82 
71 HFD 2012 ref. 59. 
72 HFD 2013 ref. 70. 
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föräldrarna är en viktig del i stärkandet av den personliga utvecklingen. Klaganden ansågs 
därför ha behov av insatsen för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

3. Rättssäkerhet 

3.1 Bakgrund 
Rättssäkerhet är ett ord som med största sannolikhet inte undgår någon jurist under arbetslivet 
och något som varit genomgående närvarande i alla kurser under min utbildning. För den 
fortsatta läsningen av detta arbete anser jag det därför nödvändigt att försöka ge en 
beskrivning av begreppet. 

3.2 Allmänt om rättssäkerhet 
Vad är då rättssäkerhet egentligen? Åke Frändberg menar att en vanlig beskrivning bland 
jurister av rättssäkerhet är “förutsebarhet i rättsliga angelägenheter” men att det också sägs 
ligga ett skydd mot oreglerad och okontrollerad statlig våldsutövning och likhet inför lagen.  73

Professor Josef Zila uttrycker också förutsebarheten som den främsta delen i rättssäkerheten 
men framhäver ytterligare ett villkor som måste vara uppfyllt vilket är att all offentlig makt 
ska utövas under lagarna.  Detta återfinns också i RF 1 kap. 1 § 3 st. Något som hänger 74

samman med kravet på att den offentliga makten utövas under lagarna är också att det finns 
ett rättsväsende som har möjlighet att pröva beslut och ärenden från bl.a. myndigheter då 
enskilda känner sig felaktigt behandlade. Som uttalas i propositionen till regeringsformen är 
det därför av yttersta vikt för rättssäkerheten att det finns ett domstolsväsende som kan agera 
självständigt.  Domstolarnas oberoende ställning ansågs därför så grundläggande att den 75

fördes in i RF och återfinns numera i 11 kap. 3 § RF. Från rättssäkerhetssynpunkt är det 
också föreskrivet i RF att självständighet ska råda hos förvaltningsmyndigheterna vilket 
innebär att ingen annan myndighet, riksdag eller beslutande organ får bestämma hur ett 
enskilt ärende som rör myndighetsutövning mot enskild ska avgöras, 12 kap 2 § RF. En 
närliggande aspekt har förts fram av den danska professorn Lars Nordskov Nielsen, som 
argumenterar för ett resultatinriktat rättssäkerhetsbegrepp vilket utgår från att det 
överordnade målet är att medborgarna ska vara tillförsäkrade de rättigheter de lagligen har 
rätt till och samtidigt inte påföras mer skyldigheter än lagen föreskriver.   76

 
Från redogörelsen ovan kan man därmed dra slutsatsen att begreppet rättssäkerhet innehåller 
många aspekter och inte är helt enkelt att beskriva. Förutsebarheten och likhet inför lagen kan 
nog däremot anses vara den mest vedertagna beskrivningen. Förutsebarhet som en 
beskrivning av rättssäkerhet delas däremot inte av alla. Bland motståndarna kan nämnas 

73 Frändberg s. 270. 
74 Zila s. 284. 
75 Prop 1979:9 s. 390. 
76 Nordskov Nielsen s. 350. 
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Peczenik som drar parallellen till nazisternas Tyskland där Hitlers lagar innebar att judar 
förföljdes lagenligt och visserligen kunde anses förutsebart men som Peczenik menar 
knappast kan kallas rättssäkerhet.  Frändberg argumenterar däremot, med stöd av Nils 77

Jareborg, för att även detta är rättssäkerhet men att förekomsten av moraliska skillnader 
måste accepteras och juridik grundad på moraliska värden som de flesta skulle anse dålig.  78

 
För egen del har jag inga problem att instämma i Jareborg och Frändbergs argument. Om 
rättssäkerhet innebär förutsebarhet i rättsliga angelägenheter så är det inte konstigt att 
argumentera för att just förutsebarheten inte är förbehållen de samhällen som i vår 
uppfattning har moraliskt “rätt” även om rätten skulle anses förkastlig i vårt samhälle. 
Begreppet innehåller ingen värdemätare för moraliska överväganden även om man skulle ha 
synpunkter på det materiella innehållet i lagar och regler. Frändberg framhåller också en 
viktig poäng med ovan nämnda exempel med Tyskland under Hitlers regi, nämligen vikten 
av att synliggöra de värden som är viktiga för människor i ett samhälle och som många 
gånger vägs mot varandra. Frändberg exemplifierar här med de motstående intressena likhet i 
lagen och likhet inför lagen och menar att en lag som diskriminerar en grupp människor 
mycket väl kan upprätthållas strikt av domstol som då leder till likhet inför lagen men ger 
däremot ingen likhet i lagen.  79

 
Den ovan nämnda beskrivningen av rättssäkerhet - förutsebarhet i rättsliga angelägenheter 
och likhet inför lagen menar några teoretiker inom rättsvetenskapen bara är en sida av 
rättssäkerheten vilken dom menar är den traditionella formella. Den andra sidan anses vara 
den materiella rättssäkerheten. I materiellt hänseende beaktas innehållet i besluten ur ett etiskt 
perspektiv.  Förespråkarna för detta synsätt menar att alla beslut, för att kunna sägas vara 80

rättssäkra, måste vara etiskt godtagbara. I detta avses att besluten ska vara “rimliga, rättvisa 
och riktiga”.  Med detta räcker det därmed inte med de traditionella formella kraven utan 81

även det materiella innehållet måste nå upp till en viss nivå. Till det materiella 
rättssäkerhetsbegreppet beskriver Zila, med ledning av uttalanden från kommissionen mot 
ekonomisk brottslighet, att ytterligare en aspekt är ”...de garantier som finns för att de 
rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen ger medborgarna också motsvaras av den 
praktiska tillämpningen”.   82

 
Uppdelningen på formell och materiell rättssäkerhet möts däremot av kritiker som menar att 
begreppet riskerar att tappa sin betydelse och och bli otydligt om man blandar in moraliska 
värden som dessutom riskerar att leda till konflikter om flera värden står mot varandra.  83

Cecilia Birkhed tar särskilt upp kritiken mot förmåner inom socialförsäkringen där vaga 

77 Peczenik s. 97. 
78 Frändberg s. 270. 
79 Frändberg s. 272-273. 
80 Birkhed s. 207. 
81 Ibid. s. 207. 
82 Zila s. 286. 
83 Birkhed s. 208. 
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begrepp och uttryck i lagtexten kan försämra förutsebarheten och ge upphov till skilda 
bedömningar beroende på vem som gör bedömningen men även att rådande konjunktur har 
betydelse för utfallet.   84

3.3 Rättssäkerheten i LSS 
Efter den allmänna genomgången av begreppet rättssäkerhet är avsikten med detta avsnitt att 
belysa begreppet i LSS. Hur ser lagstiftare och rättstillämpare på rättssäkerhet inom LSS? I 
de tidiga förarbetena nämns inte ordet rättssäkerhet men det går likväl att förstå att 
lagstiftaren haft det i åtanke. Exempel på detta är exempelvis att insatserna enligt lagen är 
precist utformade eftersom den då pågående trenden som innebar att kommunerna gavs allt 
större ansvar i frågor om stöd och service hade visat sig försämra förutsebarheten då stödet 
till personer med funktionsnedsättningar skiljde sig åt mellan olika kommuner.  Ett av 85

syftena med LSS var därför att minska skillnaderna i tillämpningen och genom tydliga och 
konkreta insatser i lagen visa vilka insatser de enskilda har rätt till. 
 
Hur förhåller det sig då med kriteriet likhet inför lagen och lika fall ska behandlas lika i en 
lagstiftning likt LSS? Det kan konstateras att lagen innehåller många regler där omfattande 
bedömningar måste göras i varje enskilt fall. I propositionen nämner utredaren att människor 
är olika men också förhållanden och önskemål i olika familjer varför en detaljreglering anses 
vara en sämre idé. Det argumenteras därför istället för en utformning av lagen utifrån en 
definiering av de rättigheter som funktionshindrade människor ska ha rätt till.  Därutöver är 86

avsikten att den enskildes självbestämmande och integritet ska respekteras genom att de få 
möjligheter att vara med och påverka utformningen av stödet utifrån sina egna behov.  Vid 87

läsning av förarbeten kan slutsatsen dras att just individuella bedömningar är en hörnsten i 
lagens utformning och lagstiftarens intention. I min mening är det därför nödvändigt att tala 
om både formell och materiell rättssäkerhet. I en rättighetslagstiftning som LSS där 
bedömningar görs på individuell bas och där ett beslut kan få oerhörda konsekvenser för en 
enskild är det en självklarhet att besluten inte enbart är formellt riktiga utan även försvarbara 
etiskt. 
 
En närliggande fråga som kan ställas är om lika fall ska behandlas lika - vad ska behandlas 
lika? Om utfallet av en reglering blir samma men där skilda bedömningar görs av 
förutsättningarna för villkoren - kan man då tala om att regleringen är rättssäker? 
Lagstiftningstekniken i LSS är å andra sidan inte utan kritik förs fram och gäller ofta begrepp 
som behov av omfattande stöd som återfinns i 1 § p. 3. Ett begrepp som detta riskerar att bli 
bedömt olika beroende på vem som gör bedömning även om viss ledning ifråga om vilka 
kriterier som är relevanta vid bedömningen kan hämtas från förarbeten. 

84 Ibid. s. 208. 
85 Prop. 1992/93:159 s. 49-50. 
86 Ibid. s. 43-44. 
87 Ibid. s. 44. 
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En ytterligare förutsättning för rättssäkerhet, rätten att överklaga beslut, återfinns naturligtvis 
i LSS. I Handikapputredningen ansågs rätten att överklaga inte tillräcklig i sig utan dessutom 
föreslogs ökad rättighet till rättshjälp i överklagningsärenden eftersom bedömningen var att 
det skulle underlätta för enskilda att utnyttja sin rätt att överklaga.  En förnyad prövning av 88

samma fråga ökar sannolikheten för ett materiellt riktigt beslut och är därför viktig i 
rättssäkerhetssynpunkt.  89

 
Vid införandet av 5 § LSS och kravet på god kvalitet uttalar utredaren att detta har för avsikt 
att stärka den enskildes rättssäkerhet och ge tydligare ledning för tillämpningen hos 
myndigheter.  En aning motsägelsefullt kan det sägas vara att begreppet god kvalitet valdes i 90

syfte att stärka rättssäkerheten då utredaren samtidigt menar att rättssäkerheten är en 
grundläggande rättighet för att uppnå god kvalitet.  Som jag uppfattar det måste 91

rättssäkerheten, som ett av många kriterier, alltså kunna krävas innan verksamheten kan sägas 
ha god kvalitet. Vad rättssäkerhet är och har för innebörd i  LSS framkommer däremot inte  i 
dessa sammanhang.  
 
En aspekt på rättssäkerhet uppkom inför lagändringen år 2008 som ledde till införandet av en 
rapporteringsskyldighet för kommuner och landsting för beviljade insatser enligt LSS men 
som inte blivit verkställda. Bestämmelsen återfinns i 28 f § LSS och rapportering ska ske till 
IVO och till kommunens revisorer. I förslaget menade utredaren att avsikten med 
rapporteringsskyldigheten är att de enskilda kommer ges större möjligheter att kräva de 
rättigheter de har rätt till och fått beviljat.  Detta kan jämföras med den aspekten av materiell 92

rättssäkerhet som beskrivs av Zila och som nämns ovan, att det finns garantier för att de 
rättigheter som medborgare enligt lagstiftning har rätt till också givetvis ska kunna utkrävas i 
praktiken, i detta fall av kommunerna. Eftersom regleringen i LSS är utformad med 
intentionen att den ska kunna tillämpas utifrån individuella bedömningar med bestämmelser 
som ger tillämparen förhållandevis stor diskretion blir prejudicerande domar från högsta 
förvaltningsdomstolen av stor vikt för speciellt underinstanserna men också för 
myndigheternas fortsatta tillämpning.  Med HFD:s domar är förhoppningen att oklarheter 93

och vaga lagtexter förtydligas vilket innebär en ökad förutsebarhet och därmed även en 
förstärkning av enskildas rättssäkerhet.   94

 
Prejudicerande domar borde därför rimligtvis enbart leda till positiva effekter utifrån 
rättssäkerhetsaspekter men är det så i praktiken? Som jag kommer argumentera för är så inte 

88 Ibid. s. 229. 
89 Svensson s. 81. 
90 Prop. 2004/05:39 s. 1. 
91 Ibid. s. 25. 
92 Prop. 2007/08:43 s. 13. 
93 Jfr. regleringen i lagen (1990:52).med särskilda bestämmelser om vård av unga och vikten av praxis, se 
Svensson s. 16. 
94 Svensson s. 16. 
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fallet. Enligt mig tenderar myndigheter, i detta arbete ligger fokus på Försäkringskassan, att 
tolka rättens uttalanden alltför extensivt eller felaktigt vilket leder till en än mer restriktiv 
tillämpning av rätten till insatser vid myndigheten. Det ligger därför ett stort ansvar på högsta 
förvaltningsdomstolen att ha detta i åtanke vid domskrivning för att minimera riskerna för 
dessa feltolkningar i största möjliga mån eftersom HFD:s avgöranden i många fall får stor 
betydelse för många människor. Ett problem som kan tänkas uppkomma är däremot att 
omständigheterna oftast ser olika ut i de enskilda fallen vilket möjligtvis kan leda till 
svårigheter för högsta förvaltningsdomstolen att skriva generella uttalanden och att 
avgörandena närmast är kasuistiska.   95

4. Rättigheter inom LSS 

4.1 Bakgrund 
“Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ett “föremål för 
åtgärder”, utan skall ses som en individ med rättigheter.”   96

 
LSS är en rättighetslag.  Rättighetslag har bl.a. definieras som en lag som garanterar enskilda 97

människor vissa sociala förmåner.  Det har däremot ansetts nödvändigt att uppställa kriterier 98

när det ska fastställas om det är tal om en rättighetslag. Kriterierna är att innehållet och 
förutsättningarna i lagen ska vara preciserade och att rättigheterna är utkrävbara.  Det har 99

även förts fram argument att kriterierna bör finnas uttryckta i lagen och inte i förarbeten.  100

Precisionen i lagen om rättigheterna anses stärka den enskildes rätt eftersom det innebär 
mindre utrymme för insatsens huvudman att göra egna bedömningar om rättigheternas 
innehåll och utformning.  Vad gäller rättighetens utkrävbarhet krävs en garanterad 101

möjlighet att överklaga beslutsorganets ställningstagande vilket i beslut enligt LSS blir i 
förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstolarna. I detta sammanhang är det också av vikt att 
inte bara få en överprövning i en domstol av sin sak utan avgörandet från rätten måste rent 
faktiskt  kunna utkrävas av huvudmannen för att anses utkrävbar. Detta har också benämnts 
som att rättigheten är uttvingbar.  102

4.2 Sociala rättigheter 
Rättigheterna i LSS kategoriseras i de sociala rättigheterna.  Professor Håkan Gustafsson 103

menar att sociala rättigheter är en grundläggande del i moderna välfärdsstaters rättssystem 

95 Svensson s. 17. 
96 Prop. 1992:93:159 s. 43. 
97 Ibid. s. 1. 
98 Ds 2000:53 s. 107. 
99 Westerhäll, Tidsskrift for rettsvitenskap, 1986, s.629. 
100 Bramstång s. 46. 
101 SOU 2004:118 s. 94. 
102 SOU 1993:109 s. 134. 
103 Gustafsson s. 440. 
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men framhäver att förståelsen för rättigheterna fås genom att studera den dominerande 
samhällsgruppen i varje epok eftersom den använder rättigheter för att befästa positioner och 
intressen.  Rättigheterna i LSS är positiva rättigheter med vilket avses att staten förpliktas 104

utföra en prestation. I detta fall innebär det att tillförsäkra de berättigade relevanta insatser, 
genom kommunens försorg.   105

 
Sociala rättigheters status är omstridd och anses av vissa förespråkare inte vara genuina 
rättsliga rättigheter.  Detta eftersom de, i motsats till de grundläggande frihetsrättigheterna 106

vilka innefattar exempelvis religionsfrihet och yttrandefrihet, kräver statens medverkan för att 
bli förverkligade i praktiken. Ett annat skäl är det faktum att sociala rättigheter inte har som 
mål att behandla alla människor lika. Syftet är istället att ge enskilda, som av någon orsak 
saknar förmåga att nå samma möjligheter som andra människor, denna möjlighet.  107

 
I förarbetena till LSS är utredaren tydlig med att avsikten med förslaget till LSS är att 
tillförsäkra personer med funktionsnedsättning rättigheter som förväntas innebära ökad 
levnadsstandard och villkor jämförbara med personer utan funktionsnedsättning.  Målet ska 108

nås genom individinriktade rättigheter men däremot inte vara detaljstyrda utan de enskilda 
som är föremål för lagens personkrets ska tillåtas vara delaktiga och självbestämmande till 
stor del vad gäller utförandet av lagens insatser, något som inte varit fallet i tidigare 
lagstiftning på området.  

4.3 Innehållet i LSS preciserat? 
Som nämnts tidigare var lagstiftarens avsikt med LSS att ge människor med 
funktionsnedsättning möjligheter till goda levnadsvillkor jämförbara med människor utan 
funktionsnedsättning.  Det ansågs därför vara av vikt att såväl rättigheterna, d.v.s. 109

insatserna, preciserades men också den berättigade personkretsen. Efter läsning av en relativt 
stor mängd rättsfall om personkretstillhörighet under detta arbetes gång är det min 
uppfattning att de två första punkterna i 1 § inte vållar stora tillämpningsproblem utan 
svårigheterna uppkommer i frågor som rör tredje punkten, troligtvis eftersom den innehåller 
många begrepp som kan innebära skilda tolkningar beroende på vem som tillämpar den. 
Exempel härpå är stora funktionshinder, betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
omfattande behov. Hur ska då dessa rekvisit tolkas? Viss vägledning ges i förarbetena där 
förstnämnda begrepp, stora funktionshinder, exemplifieras med bl.a. uttalade förlamningar 
och grava syn- och hörselskador.  Vad gäller de två senare begreppen uttalas till stor del 110

likartade resonemang nämligen att det ska vara tal om hjälp med toalettbesök, hygien, 

104 Gustafsson s. 441. 
105 Ibid. s. 443. 
106 Ibid. s. 447. 
107 Ibid. s. 447. 
108 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
109 Se 5 och 6 §§ LSS. 
110 Prop. 1992/93:159 s. 168. 
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påklädning, mathållning och kommunikation.  Även om lagstiftarens intentioner 111

framkommer till stor del i förarbetena kan begreppen ändå leda till tolkningsutrymme vid en 
läsning av enbart lagtexten vilket inte kännetecknar en rättighetslagstiftning. 
Förutsättningarna för den enskilde kan därför heller inte sägas vara riktigt förutsebara. 

4.4 Villkoren för enskilda 
Insatser enligt LSS görs enbart på den enskildes begäran, 8 § LSS. Ansökan görs av den 
enskilde själv förutom i de fall personen är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att ta 
ställning i frågan då en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare har rätt att 
ansöka på den enskildes vägnar. Bestämmelsen är främst avsedd att förtydliga att det inte är 
möjligt att tvångsvårda någon enskild enligt LSS.  112

 
Det första villkoret efter en ansökan är att personkretstillhörighet ska utredas. Det ankommer 
först och främst på myndigheten att leda utredningen och tillse att beslutsunderlaget är 
fullständigt enligt officialprincipen.  Vad gäller förvaltningsdomstolar är principen 113

uttryckligen lagfäst i 8 § FPL. Däremot mildras kraven på myndigheten i det avseendet när 
det handlar om förmåner eller liknande. Det anses då vara den som ansöker rättigheten eller 
förmånen som ska styrka sin rätt.  Därmed inte sagt att allt ansvar för utredningsmaterial 114

ligger på den enskilde. Förvaltningsmyndigheter måste följa förvaltningslagen vilken enligt 4 
§ har en serviceskyldighet gentemot enskilda vilken sägs innefatta en skyldighet att begära 
kompletteringar om tillräckligt underlag saknas, även vid ansökningar om förmåner.  I fråga 115

om personkretsen är det aktuellt med medicinska utlåtanden från läkare, psykolog eller 
liknande.  
 
Om den enskilde bedöms omfattas av lagen utreds därefter om hjälpbehovet innebär en rätt 
till insats. Vid bedömningen jämförs livsföringen med den för personer utan 
funktionsnedsättningar i samma ålder.  Viktigt vid denna bedömning är att jämförelsen ska 116

göras med utgångspunkten att det ska innebära goda levnadsvillkor, 7 § st. 2. Efter 
föregående steg prövas till sist om behovet är tillgodosett på annat sätt. I motsats till 6 § 
socialtjänstlagen krävs det i LSS att behovet faktiskt är tillgodosett och inte att det kan 
tillgodoses på annat sätt. Exempel är om den enskilde har make/maka eftersom makar har ett 
gemensamt ansvar för varandra.  Även föräldrars ansvar för omvårdnad för sina barn anses 117

utgöra ett tillgodosett behov om inte barnets behov är mycket större än normalt för barn i 
samma ålder. 

111 Ibid. s. 169. 
112 Prop. 1992/93:159 s. 173. 
113 Bohlin & Warnling-Nerep s. 105. 
114 Ibid. s. 150. 
115 Ibid. s. 109. 
116 Prop. 1992/93:159 s. 172. 
117 Se äktenskapsbalken (1987:230) 1 kap. 2 och 4 §§.  
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4.5 Är rättigheterna utkrävbara/uttvingbara i LSS?  
Beslut som fattats av kommunens eller landstingets nämnd i ärenden om LSS får överklagas 
till förvaltningsrätten, 27 § LSS. Rätten att överklaga gäller bl.a. för beslut där den enskilde 
av nämnden inte ansetts ha rätt till insatser. För det fall domstolen anser den enskilde har en 
rätt till ansökt insats ligger det däremot normalt sett inte på rätten att närmare gå in på 
utformningen av insatsen vilket istället nämnden får bestämma i första hand.  I förarbetena 118

anser lagrådet däremot att det också bör finnas en rätt att överklaga för det fall den enskilde 
visserligen erhållit en insats men inte anser att den uppfyller lagens krav eller att insatsen inte 
är tillräcklig även om det innebär att domstolen de facto gör en prövning av utformningen av 
insatsen.  Utredaren delade lagrådets bedömning och tillade att det “torde innebära att 119

beslut om viss utformning av en insats eller om ändring av en tidigare lämnad insats i regel 
måste anses utgöra för den enskilde överklagbara beslut”.  Med beaktande av dessa 120

uttalanden är det ingen orimlig tolkning att det får anses vara lagstiftarens mening att även 
utformningen av en insats kan bli föremål för en prövning av domstolen, i vart fall i de fall 
den enskilde inte anser sig fått rätt insats eller insatsen är bristfällig. En sådan tolkning har 
också bekräftats av HFD i RÅ 2007 ref. 62 II där rätten inledningsvis yttrade att 
utformningen av insatser normalt sett är en uppgift för nämnden eftersom en precisering av 
utformningen skulle betraktas som beslut om verkställighetsåtgärder vilket inte är 
överklagbart. Vad rätten däremot ansåg sig ha möjlighet att pröva var om den aktuella 
insatsen tillförsäkrade den enskilde goda levnadsvillkor eller inte. Detta synsätt har bekräftats 
i senare rättsfall.  121

 
Ett avgörande om rätt till insats enligt 9 § LSS ska verkställas omedelbart förutom i de fall 
där förvaltningsrätten eller kammarrätten förordnat om att det ska gälla först sedan det vunnit 
laga kraft, 27 § st. 4 och 5 LSS. För att domen ska ges ytterligare tyngd utöver avgörandet i 
sig kan kommuner eller landsting åläggas att betala en särskild avgift om de inte verkställt 
beslutet inom skälig tid, 28 a § LSS. Detsamma gäller om ett beslut från nämnden inte 
verkställts. Vad som är skälig tid anges inte i lagtext eller förarbeten. En viss tid får däremot 
anses finnas för kommunen att tillhandahålla vissa insatser. I förarbetena nämns att det vore 
orimligt att kräva att kommunen ska kunna ordna vissa insatser omedelbart varför 
skyldigheten att betala den särskilda avgiften inte ska krävas från dagen för domen.  Det bör 122

därför inte bli aktuell med särskild avgift vid obetydliga dröjsmål.  I utredningen som 123

företogs av justitiedepartementet inför lagförslaget menade utredaren att det som en allmän 
riktlinje inte kunde accepteras att det skulle dröja mer än ett år från dagen då domen vunnit 
laga kraft.   124

118 Prop. 1992/93:159 s. 190. 
119 Ibid. s. 190. 
120 Ibid. s. 190. 
121 Se RÅ 2010 not 27. 
122 Prop. 2001/02:122 s. 23. 
123 Ibid. s. 29. 
124 Ds 2000:53 s. 161. 
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Insatser där kommunens rådrum anses större är exempelvis gruppbostad enligt 9 § p. 9 LSS 
eftersom en sådan placering normalt sett kräver planering och kontakter mellan olika aktörer 
som är delaktiga i insatsen.  Samma rådrum har kommunen däremot inte i vissa andra 125

insatser där endast mindre dröjsmål får accepteras.   När det kommer till kommunens 126

tidsåtgång för att verkställa en dom har regeringsrätten även uttalat att det även ska 
framhållas att kommunen enligt 15 § LSS har en skyldighet att hålla sig a jour om vilka 
kommuninvånare som omfattas av lagen och att de får sina behov tillgodosedda.  127

Kommunen har därför ett planeringsansvar för att relevanta insatser finns för att bemöta 
uppkomna behov. Ansvaret är däremot inte utan begränsningar. Dröjsmål som ligger utanför 
kommunens kontroll bör inte ligga kommunen till last.  Exempel på detta kan vara att 128

oväntat många personer ansöker om särskild bostad enligt 9 § p. 9 LSS. Däremot ska inte 
bristande planering eller prioriteringar av ekonomiska medel till andra områden medföra att 
kommunen kan undandra sig ansvar.  129

5. LSS i praktiken 

5.1 Kommunerna 

5.1.1 Bakgrund 
Enligt 2 § LSS svarar varje kommun för insatser i LSS enligt 9 § p. 2-10 om inte någon annan 
aktör avtalat med kommunen att tillhandahålla insatser. Huvudansvaret för verksamheten 
kvarstår däremot hos kommunen eftersom beslut om insatser är myndighetsutövning vilket 
inte kan överlåtas enligt 12 kap. 4 § st. 2 regeringsformen. Insatser enligt LSS ska tillgodoses 
av kommunen där personen är bosatt 16 § LSS. Kommunen är ansvarig för personlig 
assistans för grundläggande behov under högst 20 timmar per vecka. Kommunen har också 
ett grundläggande ansvar att hålla sig underrättad om vilka som omfattas av lagen och vilka 
behov de har av stöd och service och därutöver verka för att de som är berättigade får 
behoven tillgodosedda, 15 §. 

5.1.2 Kommunala självstyret 
Det kommunala självstyret är grundlagsskyddat och återfinns i 1 kap. 1 § RF där det stadgas 
att den svenska folkstyrelsen ska förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse. Vidare sägs i 14 kap. 2 § RF att 
angelägenheter av allmänt intresse på lokal och regional nivå sköts på den kommunala 

125 Ds 2000:53 s. 151. 
126 Ibid. s. 161. 
127 Se RÅ 2007 ref. 36. 
128 Prop. 2001/01:122 s. 30. 
129 Se RÅ 2009 ref. 21. 
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självstyrelsens grund. En liknande formulering återfinns även i 1 kap. 1 § kommunallagen. 
Inskränkningar i självstyrelsen får göras men bör inte gå längre än nödvändigt med hänsyn 
till ändamålet, 14 kap. 3 § RF. Den kommunala självstyrelsen anses vara en av grunderna för 
den svenska demokratin.  Inom självstyrelsen anses finnas en fri sektor där kommunen ges 130

möjligheter att ombesörja sina egna angelägenheter och även ges utrymme för en kommunal 
initiativrätt.  131

 
Inom det kommunala självstyrets område finns utformningen av insatser enligt LSS. Som 
framkommer i detta arbete har kommunen inte helt fritt spelrum utan det begränsas genom att 
insatserna är preciserade och genom att en domstol kan ge en enskild rätt att utkräva insatsen. 
Motivet till det är att personer med funktionsnedsättning inte ska behandlas olika beroende på 
vilken som är bosättningskommun och att det inte ska förekomma skilda nivåer på stödet och 
servicen. Detta leder ofrånkomligt till ett motsatsförhållande mellan kommun och 
rättighetslagstiftning vilken inskränker självstyret.  132

5.1.3 Kommunala riktlinjer 
Det finns inga regler om att kommuner måste ha riktlinjer för handläggning av ärenden inom 
LSS. Enligt 4 kap. 1 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9 om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stadgas däremot att den som bedriver 
verksamhet enligt LSS ansvarar för att identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
verksamheten som behövs för att säkra kvaliteten i verksamheten. Enligt en undersökning 
från socialstyrelsen hade 57 procent av Sveriges kommuner riktlinjer gällande insatserna 
ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse och bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS.  I de riktlinjer som har lästs i 133

skrivandet av detta arbete ser de till stor del likartade ut. Utgångspunkten är hänvisningar och 
uttalanden från lagtext och förarbeten men avgöranden från HFD citeras ofta i frågor som 
behöver klargörande. 

5.1.3.1 Tidsbegränsning av beslut 
En huvudprincip inom förvaltningsrätten är att gynnande beslut har negativ rättskraft.  134

Innebörden av det är att en beviljad ansökan inte ska kunna ändras utav myndigheten själv 
eftersom den sökande inte ska behöva riskera få sin förmån eller ersättning indragen utan 
kunna känna sig trygg i att beslutet står fast. Undantag från denna princip finns däremot t.ex. 
om den sökande lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till stöd för sin ansökan men 
också om beslutet innehåller ett återkallelseförbehåll.  Återkallelseförbehåll återfinns i 135

merparten av gynnande LSS-beslut från kommunerna vilket innebär en rätt att ompröva 

130 Prop. 2009/10:80 s. 210. 
131 Ibid. s. 210. 
132 Ds 2000:53 s. 61. 
133 Socialstyrelsen, Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS, artikelnr. 2015-3-7. 
134 Bohlin & Warnling-Nerep s. 171. 
135 Ibid. s. 174-177. 
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beslut vid väsentligen förändrade omständigheter.  Ett ytterligare sätt för kommunerna att 136

ompröva sina beslut är att de tidsbegränsas vilket egentligen är ett kringgående av principerna 
om den negativa rättskraften eftersom tidsbegränsning inte finns lagreglerat och kan därför 
utformas av kommunen själv men i praktiken leder till samma resultat som ett 
återkallelseförbehåll.  137

 
Många av de undersökta kommunerna i detta arbete uppmanar till en individuell bedömning 
kring frågan om beslutet ska vara tidsbegränsat eller tillsvidare där handläggaren ska ta 
hänsyn till den enskildes funktionsnedsättning och behovet av stöd för att bedöma huruvida 
hjälpbehovet förväntas kvarstå under en längre tid eller inte. Några av kommunerna väljer att 
tidsbegränsa vissa insatser, oftast ledsagning och korttidsvistelse, eftersom de anses bygga på 
förutsättningar som kan förändras över tiden då de tar sikte på kortare behov, bl.a. den 
enskildes fritidsaktiviteter. Ett antal kommuner väljer däremot att tidsbegränsa samtliga 
insatser förutom bostad med särskild service, detta sannolikt eftersom de människor som är i 
behov av denna insats har ett omfattande och varaktigt funktionshinder som kräver tillgång 
till personal och tillsyn.  Något lagstöd för denna typ av generella begränsning finns inte i 138

LSS som i 7 § st. 2 istället stipulerar varaktighet i insatserna. Varaktighet får också sägas vara 
en av lagstiftarens intentioner vid införandet av LSS som en rättighetslagstiftning. I 
förarbetena uttalas nämligen principen om kontinuitet och att “den enskilde eller hans eller 
hennes familj ska kunna känna säkerhet i att stödet inte plötsligt upphör eller förändras”.  139

Uttalandet tyder därmed på att avsikten inte var att inkludera tidsbegränsningar och 
återkommande omprövningar i besluten. 

5.1.3.2 Begränsningar i utformning och omfattning av insatser 
Vid läsning av kommunernas riktlinjer framkommer att vissa av riktlinjerna för in 
begränsningar vad gäller rätten till att få mer än en insats men även utformningen av insatser. 
Exempel på det förstnämnda är att ledsagarservice inte ges till personer med personlig 
assistans eller för personer boende i bostad med särskild service. Det finns även kommuner 
där det inte uttryckligen uttalas en begränsning men där det formuleras som att det normalt 
sett inte ges till enskilda som bor på gruppbostad eller korttidsvistelse, en formulering som 
enligt mig kan få samma konsekvenser som en begränsning och innebära att en handläggare 
är inriktad på att begränsa insatsen. Det finns generellt sett inget lagstöd för att begränsa en 
enskilds rätt att ansöka om flera insatser enligt LSS. I förarbetena uttalas visserligen att 
ledsagarservice normalt sett ingår i insatsen personlig assistans och att personlig assistans 
normalt inte kan anses behövas då den enskilde bor i en gruppbostad där fast personal finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven, undantag är vid fritidsaktiviteter och andra aktiviteter 
utanför bostaden.  HFD har däremot bedömt att rätt till ytterligare insatser enligt LSS även 140

136 Bäckman s. 192-193. 
137 Ibid. s. 284-288. 
138 Prop. 1992/93:159 s. 86-87. 
139 Ibid. s. 45. Jfr däremot 51 kap. 12 § och Försäkringskassans omprövningsskyldighet för assistansersättning.  
140 Prop. 1992/93:159 s. 74 och 175. 

32 



finns för personer i gruppboende.  I det aktuella fallet rörde det sig om ytterligare behov i 141

form av ledsagarservice utanför bostaden, något som HFD bedömde inte tillgodoseddes av 
personalen på boendet. HFD anförde därför att det inte förelåg hinder för beviljande av 
ledsagarservice. 
 
Begränsningar görs även i utformningen och i insatsens omfattning. Exempel är kommuner 
som skriver att ledsagarservice får nyttjas högst 10 timmar per dygn. Detsamma återfinns för 
insatsen kontaktperson som exempelvis begränsas till max 4 ggr per månad eller att bruklig 
omfattning är 10 timmar per månad. Dessa begränsningar innebär en brist i den individuella 
bedömning som alltid ska göras eftersom tillämparen redan inledningsvis går ut med 
förutsättningar och maxgränser. Åldersbegränsningar förekommer också i flertalet av 
riktlinjerna. När det gäller exempelvis ledsagarservice eller kontaktperson uttalar många av 
kommunerna att de som regel inte beviljar dessa insatser för barn under 12 år (några 
kommuner använder 13 år som gräns). Här hänvisas till att detta hjälpbehov normalt faller 
under föräldrarnas ansvar. Dessutom formuleras kriterierna för ledsagning i många fall att det 
normalt sett ska förläggas till närmiljön utan att det i lagtext eller förarbeten uttalas någon 
geografisk gräns för insatsen. Exempel finns också där riktlinjerna uttalar att tillfällig 
utökning av personlig assistans eller ledsagning vid resa i regel inte beviljas utom vid 
särskilda skäl som t.ex. familjesammankomster. Denna begränsning finns heller inget i lag 
eller förarbeten. 
 
Även om kritik kan riktas mot kommunerna gällande begränsningar ska även nämnas att det 
även finns kommuner som ibland väljer att inte begränsa, även när stöd för det finns. En 
kommun väljer nämligen att inte följa ett avgörande från HFD gällande ledsagning , där 142

omkostnader för ledsagare inte ansågs falla in under insatsen vilket innebär att de 
kostnaderna blir den enskildes. Kommunen skriver däremot i sina riktlinjer att den enskilde 
inte ska ha några fördyrande kostnader på grund av sin funktionsnedsättning varför det är 
rimligt att kommunen ersätter ledsagarens omkostnader.  

5.2 Försäkringskassan 

5.2.1 Bakgrund 
Försäkringskassan lyder under regeringen, 12 kap. 1 § regeringsformen (1974:152). 
Verksamheten styrs via myndighetsförordningen, instruktion för Försäkringskassan och 
regleringsbrev från regeringen som lämnas årligen. Regeringen kan också tilldela 
Försäkringskassan särskilda utredningar vilket blir ytterligare ett styrmedel.  Det ska 143

däremot förtydligas att regeringen varken har befogenhet att bestämma hur Försäkringskassan 

141 RÅ 1995 ref. 47. 
142 HFD 2011 ref. 8. 
143 https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/ledning_styrning_uppfoljning (hämtat 2017-12-13). 
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ska besluta i ett särskilt ärende eller gällande tillämpningen av lagen eftersom det strider mot 
regeringsformen, 12 kap 2 § RF.  
 
Som nämnts tidigare har kommunen ansvaret för att rent praktiskt tillhandahålla och 
verkställa beviljade insatser, 2 § st. 2 LSS. Försäkringskassans roll aktualiseras däremot när 
behov uppkommer vid stöd av personlig assistent för sina grundläggande behov i en 
omfattning som överstiger 20 timmar per vecka eftersom den enskilde då har rätt till statlig 
assistansersättning, 51 kap. 2-3 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Den enskilde kan 
ansöka om ersättning på egen hand hos Försäkringskassan. Kommunen har därutöver en 
skyldighet att anmäla de ärenden där det uppkommer skäl som talar för att hjälpbehovet för 
de grundläggande behoven kommer överstiga 20 timmar per vecka, 14 § p. 7 LSS. Även om 
kommunen inlett utredning kring hjälpbehovet hos den enskilde företar Försäkringskassan 
alltid en egen behovsbedömning. Enligt 9 § SFB ska ersättning beviljas för ett visst antal 
timmar per vecka, månad eller längre tid, dock längst sex månader, när den försäkrade har 
behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring. Försäkringskassan har en skyldighet 
att ompröva alla gynnande beslut om assistansersättning efter 2 år eller vid väsentligen 
ändrade förhållanden, 12 § SFB. Utöver regleringen i SFB återfinns ytterligare regler i 
förordning (1993:1091) om assistansersättning. 

5.2.2 Regleringsbrev  
Försäkringskassans regleringsbrev har kommenterats flitigt de senaste åren. Anledningen till 
det är att regeringen angett mål för myndigheten avseende den statliga assistansersättningen 
som vissa anser är en orsak till den restriktiva tillämpningen som handläggare inom 
myndigheten nu har att förhålla sig till. I 2016 års regleringsbrev kunde exempelvis utläsas 
att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom 
assistansersättningen. Formuleringen gav upphov till många höjda röster som menade att det 
i praktiken kommer innebära ännu strängare bedömningar angående rätten till ersättning. 
Frågan i detta sammanhang blir då om regleringsbrevet verkligen har förmågan att styra 
Försäkringskassan mot en restriktivare handläggning? 
Enligt Regeringskansliet är de ett av de viktigaste instrumenten regeringen har för att styra 
myndigheterna.  Detta eftersom de anger såväl verksamhetens mål som finansiella villkor 144

men också återrapporteringskrav d.v.s. myndighetens skyldighet att rapportera hur de 
uppsatta målen, finanserna men också särskilda uppdrag från regeringen har genomförts. 
Uppställda ramar för budgeten i regleringsbrevet anses däremot inte kunna ligga till grund för 
ett avslag till en förmån som en enskild är berättigad till.  Detta skulle innebära att högre 145

faktiska kostnader än regeringens redovisade anslag i regleringsbreven inte skulle vara ett 
skäl att neka en enskild ansökt assistansersättning, förutsatt att personen uppfyller lagens krav 
för ersättning. Vilka rättsverkningar regleringsbreven har är däremot inte helt lätt att dra 
någon slutsats om. De är å ena sidan bara giltiga i ett år men kan innehålla uppdrag som kan 

144 SOU 2007:75 s. 100-101. 
145 Persson s. 663-664. 
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leda till sanktioner för en tjänsteman som inte följer det.  Det är också rimligt att tro att 146

myndigheter är skyldiga att följa målen i regleringsbreven eftersom regeringen enligt 
budgetlagen har rätt att begränsa villkoren för anslagets utnyttjande.  Det ska å andra sidan 147

framhävas att grundlagsändringen 2010 syftade till att motverka situationer där myndigheter 
tog in föreskrifter i regleringsbreven när det istället ska ske genom förordning.   148

 
Vart går då gränsen för regeringens styrning över Försäkringskassan? Regeringen är enligt 12 
kap. 2 § RF förhindrad att bestämma hur myndigheter ska besluta i ett enskilt ärende som rör 
myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag vilket benämns 
ministerstyre. Gränsdragningen mellan vad som är otillåtet och inte är däremot många gånger 
svårbedömd men synen på vad som inte är tillåtet bör bedömas restriktivt och vad gäller de 
tillåtna s.k. informella kontakter mellan regering och myndighet ska de avse enbart 
informationsutbyte där avsikten inte ska vara att påverka myndighetens ställningstaganden.  149

 
Även om formuleringen i 2016 års regleringsbrev vid en första läsning kan verka 
anmärkningsvärd är betydelsen av den inte något nytt. I flera års tidigare regleringsbrev 
förekommer att Försäkringskassan ska säkerställa eller effektivisera “kontrollen av 
assistansersättning” vilket ska motverkar ett överutnyttjande. I 2017 års regleringsbrev togs 
den kritiserade målformuleringen bort men ersattes av “särskilt fokus på den ökande 
timutvecklingen”, vilket i min bedömning enbart är en omskrivning för samma sak. Redan 
2007 betonade regeringen vikten av säkerhet och enhetlighet vid beslut och utbetalning vilket 
kom som ett svar på en utredning från Finansdepartementet som bedömde att förekomsten av 
felaktiga utbetalningar var omfattande inom assistansersättning vilket berodde på bl.a. 
överdrivet funktionshinder och hjälpbehov och att ändrade förhållanden inte anmäldes.  150

 
Av merparten av de senaste årens regleringsbrev kan generellt utläsas att de primära målen 
för Försäkringskassans hela verksamhet kan uttryckas med orden tilltro och förtroende. En 
hög tilltro till socialförsäkringen och förtroende från medborgarna är ständigt återkommande 
liksom att verksamheten ska präglas av en god service och en hög kvalitet i besluten. 
Förutom dessa mer generella och något standardiserade fraserna förekommer “de försäkrade 
ska få de förmåner de har rätt till” och “fusk skall inte förekomma”. År 2006 fick 
Försäkringskassan extra medel till att förebygga och minska felaktiga utbetalningar och fusk 
och 2007 hade man ändrat formuleringen till felaktiga utbetalningar och brott mot 
socialförsäkringen skall inte förekomma. Detta år fick dessutom myndigheten uppdrag av 
regeringen att bl.a. analysera de stora skillnader mellan länen när det gäller beviljade 
assistanstimmar och bedöma om myndigheten har lyckats med tidigare åtgärder för att 
minska dessa skillnader och hur de påverkat kostnadsutvecklingen för ersättningen.  

146 Persson s. 662. 
147 Se 3 kap. 11 § budgetlagen (2011:203). 
148 Prop. 2009/10:80 s. 220. 
149 SOU 2007:75 s. 272. 
150 Fi 2005:03 s. 70. 
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Även om formuleringarna i regleringsbreven till Försäkringskassan inte uttryckligen anger 
hur rättstillämpningen ska se ut ledde 2016 års formulering till att Försäkringskassan 
återrapporterade till regeringen att ett förtydligande av rättstillämpningen skett vilket 
måhända kan betraktas som styrning av rättstillämpningen.  Detta speciellt eftersom 151

myndighetens anvisade mål var att verka för att bryta antalet beviljade timmar. 
 
Något kan också sägas angående Försäkringskassans regleringsbrev och LSS intentioner. Ett 
mål som används frekvent i regleringsbreven är rätt person får rätt ersättning vilket 
naturligtvis låter rimligt och synes utgå ifrån att en person som omfattas av LSS personkrets 
ska få den ersättning som personen rätteligen har rätt till. Det som däremot blir problematiskt 
är när andra målformuleringar, likt de beskrivna ovan, förs in som kan tyckas motsäga andra 
mål och möjligtvis till och med lagens intentioner. Att verka för att bryta utvecklingen av 
antalet assistanstimmar rimmar enligt mig illa med lagens intentioner som är full delaktighet 
och jämlikhet för alla med funktionsnedsättning.   152

5.2.3 Vägledningar och rättsliga ställningstagande 
Försäkringskassan tillhandahåller både vägledningar och rättsliga ställningstaganden. 
Vägledningarna är primärt hand ett stöd för handläggare och beslutsfattare vid handläggning 
av enskilda ärenden. De syftar till att samla information och innehåller beskrivningar och 
metodanvisningar hur handläggning ska ske.  Vägledningarna ger exempelvis beskrivning 153

om hur lagtexten ska tolkas utifrån förarbeten, praxis men också beslut från JO. 
 
Rättsliga ställningstaganden görs i syfte att rättstillämpningen inom Försäkringskassan ska bli 
enhetlig och likformig. Myndigheten tar fram dessa i rättsfrågor som saknar svar eller när det 
är ett oklart rättsläge. Rättsliga ställningstaganden är bindande för alla medarbetare inom 
Försäkringskassan när det handlar om tillämpningsfrågor som blivit behandlat av 
myndigheten.  154

 
Vad kan sägas om kvaliteten på myndighetens vägledningar och ställningstaganden? Det kan 
konstateras att de främst bygger på lagtext och förarbeten men det märks också en flitig 
användning av praxis från såväl HFD som kammarrätterna. Vid läsning uppkommer däremot 
flera frågetecken och kritik. Som exempel kan nämnas rättsligt ställningstagande hur goda 
levnadsvillkor ska tolkas för andra personliga behov i insatsen personlig assistans.  Här 155

skrivs att goda levnadsvillkor inte bör användas vid bedömningen av grundläggande behov 
eftersom omfattningen av de grundläggande behoven är avgörande för rätten till 

151 Försäkringskassans årsredovisning för år 2016 s. 131. 
152 Prop. 1992/93:159 s. 44. 
153 Se exempelvis vägledning 2003:6 version 19 s. 2. 
154 
https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/vagledningar_rattsligastallningstagan
den/rattsliga_stallningstaganden (hämtat 2017-12-01). 
155 FKRS 2016:09. 
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assistansersättning, vilket enligt Försäkringskassan innebär att kvalitetsnivån inte ska ingå i 
bedömningen av de grundläggande behoven.  Tolkningen görs med hjälp av HFD 2011 ref. 156

8 där rätten uttalar att goda levnadsvillkor anger en kvalitetsnivå och därför saknar betydelse 
för bedömningen av någons rätt till insats. Försäkringskassans slutsats är däremot enligt mig 
tagen ur luften eftersom det i förarbetena endast står att insatserna ska tillförsäkra den 
enskilde goda levnadsvillkor.  Rimligtvis ska insatser tillförsäkra goda levnadsvillkor även i 157

förhållande till de grundläggande behoven, något annat vore märkligt. Ett exempel är då en 
enskild enbart ansöker om stöd för grundläggande behov. Enligt Försäkringskassans tolkning 
är det i ett sånt fall inte nödvändigt att bedömningen utgår ifrån att den enskilde uppnår goda 
levnadsvillkor vilket inte kan ha varit lagstiftarens avsikt. Ett annat exempel på tolkningar 
som kan ifrågasättas återfinns i rättsligt ställningstagande angående hjälp med andra 
personliga behov.  I HFD:s avgörande HFD 2017 ref. 27 uttrycker rätten att hjälp med andra 158

personliga behov i 9 a § st. 2 förutsätter att hjälpen ska vara kvalificerad vilke de menar 
innebär att den ska ha en direkt och konkret koppling till ett hjälpbehov. Med detta uttalande 
drar Försäkringskassan slutsatsen att s.k. väntetid och beredskap aldrig kan utgöra 
kvalificerad hjälp och därmed inte ge rätt till ersättning.  Även här anser jag att 159

myndigheten gör en alltför långtgående tolkning av uttalanden som inte alls behandlar 
väntetid och beredskap utan transporter till och från fritidsaktiviteter. 
 
Med dessa två exempel i beaktande är avsikten att påvisa vad i min mening är alltför 
långtgående eller direkt felaktiga tolkningar av HFD:s domskäl. Problemet när tolkningar av 
detta slag görs är att det blir väldigt många människor som drabbas av ytterligare 
inskränkningar i deras rättigheter. Deras rätt till stöd och hjälp blir därmed försämrade. 

6. Rättsfilosofiskt perspektiv på rättigheter i LSS 
och goda levnadsvillkor 

6.1 Bakgrund 
“Den humanistiska människosynen innebär att människan alltid är att betrakta som en 
individ med ett värde i sig. Ingen människa är mer värd än någon annan. En ovillkorlig rätt 
till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller art av funktionsnedsättning.”  160

 
Arbetet har hittills beskrivit gällande rätt och jämfört teorin mot hur den faktiska 
tillämpningen ser ut vilket som synes har diskrepanser och flera problem. I detta kapitel 

156 FKRS 2016:09 s. 4. 
157 Prop. 1992/93:159 s. 172. 
158 FKRS 2017:05. 
159 Ibid. s. 4-5. 
160 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
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studeras rättigheterna och kravet på goda levnadsvillkor främst ur ett rättsfilosofiskt 
perspektiv.  

6.2 Teoretiska utgångspunkter 

6.2.1 Naturrätt 
Naturrätten bygger på att det finns en övernormer vilka definieras som objektivt 
oföränderliga idealiska normer.  Naturrätten utgår till stor del på tanken att ett samhälles 161

normsystem finner sin rättsliga giltighet i att det stämmer överens med förnuftet eller 
övernormerna som kan härstamma från såväl religion eller etik.  Dessa normer anses därför 162

inte skapta ensamt av människan. De lagar och regler som är bestämda av människan och 
som utgör gällande rätt bör därför överensstämma med övernormerna. I de fall det bedöms att 
så inte är fallet strider de med andra ord mot övernormerna vilket innebär att reglerna förlorar 
sin giltighet och normerna övertar.  Naturrättens syn utgår med andra ord ifrån hur rätten 163

bör vara och i de fall ett samhälles gällande rätt inte kan anses rättvis och skälig ska den 
åsidosättas.  
 
Lagar är därmed för naturrättens förespråkare synonymt med moral, eftersom regler och lagar 
anses härstamma från människors förnuft och moral. Hur vi ska bete oss och bemöta andra 
anses kunna hittas i människan natur.   En naturlig invändning är att även då människans 164

förnuft och moral styr lagstiftning kan “dålig” moral förekomma. Naturrättsligt förnekas inte 
denna förekomst men det anses att sådan lagstiftning får begränsad eller helt saknar förmåga 
att göra anspråk på legitimitet och därigenom krävs inte folkets åtlydnad.  165

Enligt naturrätten finns naturliga rättigheter som är universella och gäller alla människor.  166

Dessa innehåller rättigheter som rätten till liv, hälsa, frihet och egendom. Vissa naturrättsliga 
förespråkare anser att den positiva rätten har som syfte att upprätthålla de naturliga 
rättigheterna.  Det kan därför hävdas att samhällets lagar genom förhållandet till de 167

naturliga lagarna får en yttre gräns för lagstiftningen och den positiva rättens legitimitet. En 
något annan syn har filosofen Thomas Hobbes som argumenterar för ett samhällskontrakt 
som medborgare ingår med varandra men även med en suverän, till vilken medborgarna 
överlåter makt genom befallningar eller lagar.   168

161 Tvarnö & Nielsen s. 355. 
162 Ibid. s. 359. 
163 Ibid. s. 359. 
164 Penner & Melissaris s. 12. 
165 Ibid. s. 13. 
166 Bauhn s. 321. 
167 Ibid. s. 321. 
168 Penner & Melissaris s. 161-165. 
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6.2.2 Rättspositivism 
Rättspositivismen brukar betraktas som naturrättens motsats eftersom den utgår ifrån vad 
rätten är, inte hur den bör vara.   Även synen på lag och moral skiljer sig åt mellan 169

teorierna. Ur en klassisk rättspositivistisk synvinkel är lagen inte beroende av moral vilket 
innebär att en lag eller regel ska tillämpas även om den anses strida mot etik eller moral så 
länge den tillkommit i korrekt ordning.  Det innebär att det viktiga är det formella, d.v.s att 170

lagen är stiftad i behörig ordning. Det materiella innehållet blir därför sekundärt och enligt 
rättspositivismen är det därför inga konstigheter att en lag kan anses omoralisk eller oetisk.  
Rättspositivism förespråkad av Jeremy Bentham och John Austin menar att varje samhälle 
har en suverän som utfärdar befallningar till medborgarna vilket innebär att gällande rätt är 
alla befallningar från suveränen.  Även rättigheter anses enligt deras synsätt därför vara en 171

befallning. Hans Kelsen och Herbert Hart är två rättspositivister som har ett annat synsätt på 
rätten. De menar att rätten ska ses som ett hierarkiskt system av normer där alla normer utgår 
från en grundläggande norm. Kelsen kallar denna för grundnorm.  Enligt teorin om 172

grundnormen måste alla lagar och regler som utgör gällande rätt kunna härledas från 
grundnormen vilket även innebär ett lands konstitution.  Harts teori utgår istället från den 173

s.k. igenkänningsregeln. Igenkänningsregeln är vad Hart kallar en sekundär regel vilken ger 
legitimitet till lagar och regler men som till sin natur av överordnad inte själv kan få 
legitimitet.   Hart argumenterar därför vikten av ämbetsmän, vilka är domare, handläggare 174

på myndigheter o.s.v., som använder igenkänningsregeln vilket innebär att de använder de 
rättskällor som ingår i rättsordningen.  175

6.2.3 Rätten till insatser och goda levnadsvillkor enligt naturrätten 
Samtliga insatser i LSS syftar till goda levnadsvillkor genom delaktighet och jämlikhet.  
När intentioner uttrycks med formulering som allas lika värde och jämlikhet är det lätt att 
dras till naturrättsliga teorier. Argumentationen i förarbetena till LSS kan enligt mig därför 
tolkas utifrån naturrättsliga idéer. Där hänvisas till att människan alltid har ett värde i sig själv 
och att människor med funktionsnedsättning alltid har en ovillkorlig rätt till respekt för 
människovärdet.  Ur ett naturrättsligt perspektiv har alla människor ett egenvärde och 176

naturliga rättigheter som aldrig får kränkas. De naturrättsliga teorierna blir också tydliga när 
LSS tolkas med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

169 Tvarnö & Nielsen s. 389. 
170 Ibid. s. 389. 
171 Spaak s. 567. 
172 Ibid. s. 568. 
173 Penner & Melissaris s. 53. 
174 Ibid. s. 75.. 
175 Ibid. s. 79-80. 
176 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
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funktionsnedsättning (CRPD). CRPD är, likt FN:s deklaration om de grundläggande 
friheterna, baserade på naturrättsliga teorier.   177

 
Det kan också sägas att rättigheter enligt naturrätten främst tar sikte på negativa rättigheter, 
d.v.s. exempelvis rätten till liv och frihet. Rättigheterna i LSS ger många gånger personer 
insatser för grundläggande behov såsom bostad, hjälp med att äta från en personlig assistent 
eller ge trygghet men också andra personliga behov som t.ex. hjälp vid aktiviteter från en 
ledsagare vilket istället handlar om positiva rättigheter.   178

 
LSS bär enligt mig även likheter med teorin om samhällskontraktet i avseendet att alla 
medborgare ska få rätt till samma villkor. I propositionen uttalas “Enligt min mening är det 
angeläget att vi även i svåra tider kan finna utrymme för förbättringar för de mest utsatta till 
vilka människor med grava funktionshinder hör”.  Lagstiftaren, suveränen, har visserligen 179

inte har någon skyldighet att fördela resurser till utsatta grupper enligt teorin om ett 
samhällskontrakt mellan medborgare och en suverän. Det kan å andra sidan argumenteras för 
det moraliskt riktiga i att låta alla ta del av resurserna.  

6.2.4 Rätten till insatser och goda levnadsvillkor enligt rättspositivismen 
Rättspositivismen kan naturligtvis urskiljas såtillvida att lagstiftaren har valt att lagstifta om 
rättigheterna och därmed skapat positiv rätt. Ur en rättspositivistisk synvinkel går det därför 
att se rätten till insatser som lagstadgad vilket innebär att den ska tillämpas särskilt eftersom 
den tillkommit i behörig ordning och är formellt legitim.Vad gäller goda levnadsvillkor är det 
i grunden ett begrepp som ska värderas och innefattar därmed ett visst mått av moraliskt 
ställningstagande. För anhängare av en klassisk rättspositivism skapar detta problem eftersom 
moralen ska hållas åtskild från lagen. Ett angreppssätt som löser problemet är att gå till 
förarbeten eftersom de kan anses innehålla lagstiftarens intentioner och svar på frågan om vad 
goda levnadsvillkor innefattar. Här uppkommer däremot ytterligare svårigheter eftersom 
lagstiftaren inte uttryckt vad begreppet innebär eller vad som ska omfattas. 
 
Ett rättspositivistiskt argument går också att finna angående rättigheterna som skapade av 
människan. I förarbetena talas det om att en förändrad syn på funktionsnedsatta och 
funktionshinder vilket enligt mig tyder på ett förändrat samhällsklimat i dessa frågor.  I 180

propositionen  att preciserade rättigheter måste uttryckas i lagen för att ge dessa människor 
den delaktighet och jämlikhet de har rätt till.  Dessa uttalanden är i min mening argument 181

som leder till rättspositivismen. Den förändrade synen och skiftande samhällsklimatet kan 
sägas ha fått lagstiftaren att skapa rättigheterna. 

177 I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga friheterna talas det i preambeln om erkännandet av det 
inneboende värdet hos alla i människosläktet. 
178 Mer om positiva rättigheter beskrivs i kapitel 4. 
179 Prop. 1992/93:159 s.  43. 
180 Ibid. s. 43. 
181 Ibid. s. 43.  
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Problem med ett rättspositivistiskt angreppssätt kan däremot enligt mig uppkomma på 
tillämpningsnivå då den enskilda tillämparen tenderar att tillmäta lagstiftarens vilja och 
domarens uttalande alltför stor vikt på så sätt att generaliseringar görs vilket innebär att 
mindre vikt ges de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. 

6.3 Diskussion 

Med ett naturrättsligt synsätt har alla människor vissa grundläggande rättigheter som 
tillerkänns varje människa enbart p.g.a. sin existens. Dessa rättigheter är exempelvis rätten till 
liv, frihet och att inte behöva utsättas för diskriminering. Dessa rättigheter är däremot också 
kodifierade i flertalet konventioner på internationell nivå och i lagstiftning på nationell nivå. 
Grundläggande rättigheter kan därför argumenteras för både på ett naturrättsligt och 
rättspositivistiskt plan.  
 
Skulle tillämpningen av LSS bli mer ändamålsenlig med rättsfilosofiskt synsätt mer inriktat 
på samband mellan lag och moral? Socialrätten är ett rättsområde där etiska bedömningar i 
stort sett är ofrånkomligt. Som även framkommer i förarbetena till LSS är avsikten att ett 
etiskt förhållningssätt ska vara närvarande genomgående i tillämpning och tolkning av lagen. 
Frågor som rör LSS är därför oundvikligt juridik med inslag av moraliska överväganden. Det 
blir tydligt vid bedömningar av huruvida en enskild uppnår goda levnadsvillkor eller inte, 
vilket för övrigt är ett av de viktigaste rekvisiten i lagen. Goda levnadsvillkor blir alltid en 
bedömningsfråga som blir beroende av personliga värderingar hos den enskilde handläggaren 
eller den sammansättning i rätten som avgör ett överklagande. I praktiken är rättigheternas 
omfång självklart inte en fråga om svart eller vitt. Insatser enligt LSS är en stor utgiftspost för 
kommunerna som många gånger redan har en ansträngd ekonomi vilket innebär att 
rättigheterna vägs mot det aktuella resursläget. Det kan innebära att rättigheternas får en hög 
status som ett ideal men att det i praktiken innebär ett utrymme för förhandling.  En sådan 182

syn kan naturligtvis försvaga rättigheten vilket riskerar bli särskilt problematiskt för 
samhällsgrupper och individer som lever i utsatta positioner. En närliggande fråga blir därför 
om rättigheterna i LSS fortfarande har relevans eller om det istället är det dags att 
rättigheterna motiveras utifrån andra värden? Liknande frågor togs upp i en utredning om 
äldrepolitiken för framtiden där utredaren ställde sig frågan om vissa sociala insatser bör 
motiveras utifrån humanitet och solidaritet än utifrån ett rättighetstänkande.  Det kan också 183

framhävas att det med en naturrättslig synvinkel skulle framstå som moraliskt riktigt att 
hjälpa utsatta grupper i vårt samhälle att få det lika bra som oss själva vilket skulle innebära 
att vi även utan en lag skulle känna oss moraliskt skyldiga att hjälpa dessa människor.  
Vid utredningar av enskildas hjälpbehov måste det i min mening bedömas mer om vad ett 
avslag och en utebliven insats får för konsekvenser i personens livsföring.  

182 SOU 2003:91 bilagedel A s. 54. 
183 Ibid. s. 52. 
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Vad gäller de teorier som varit i fokus i detta arbete kan det sägas att såväl naturrättens tankar 
om människans egenvärde och naturliga universella rättigheter som rättspositivismens idéer 
om rättigheter som skapade av människan har argument för och emot. Naturrättens styrka i 
dess principer om bl.a. människors lika värde och naturliga rättigheter kan i min mening bli 
mer som ett ideal än grunden för ett rättssystem i dagens samhälle. Tanken att lagar, baserade 
på moralen och förnuftet kommer från Gud eller annan “högre makt” är främmande för 
många människor idag. Däremot ska poängteras att moralen fortfarande fungerar som någon 
form av handlingsstyrning hos de flesta människor som handlar efter en inre känsla för rätt 
och fel. Vad gäller rättspositivismen finns som jag skrivit ovan nackdelar, exempelvis att de 
“hårda” rättspositivisterna anser att en lag ska tillämpas, omoralisk eller inte. Det innebär att 
enbart formella felaktigheter utgör skäl för att inte tillämpa en lag. Däremot är en styrka att 
regler blir positiv rätt när de tillkommit i behörig ordning. Det är också styrkan i LSS, att 
rättigheterna blivit formulerade i lagform och skapat positiv rätt vilket måste tillämpas.  
Oavsett vilken rättsfilosofisk inriktning är det i min mening av vikt att förnuftet och moralen 
bör tillmätas större betydelse i LSS och sannolikt socialrätten i stort.  

7. Diskussion och analys 

7.1 Ursprunglig frågeställning 

7.1.1 Hur tillämpas LSS i teori och praktik? Finns skillnader mellan dem? 

När det kommer till kommunerna har det tagits upp tidigare att det används riktlinjer som i 
många fall anger att beslut gällande vissa, eller alla, insatser ska vara tidsbegränsade och att 
omfattningen också begränsas i vissa fall. Liknande resultat kom Länsstyrelserna fram till i 
en undersökning redan 2007, så även Socialstyrelsen 2015.  Begränsningar i rätten till 184

insatser eller i omfattningen av dom är inget som stöds av lagtext eller förarbetena vilka 
istället tar sikte på varaktighet och kontinuitet. I stället uttalas att en individuell prövning 
alltid bör göras i ett ställningstagande till tidsbegränsning eller inte. De enskilda går därmed 
in i ansökningsförfarandet med sämre förutsättningar än lagen stipulerar. Ett tänkbart svar på 
en del av problematiken är att den kommunala självstyrelsen, som även omfattar rätten till 
utformningen av insatserna i LSS, leder till konsekvenserna med begränsningar i insatserna. 
Ett rimligt antagande enligt mig är att kommunerna sannolikt tar varje möjlighet till 
begränsning som ges, speciellt eftersom de i många fall redan har en ansträngd ekonomi men 
som likväl måste tillmötesgå ett stort antal människors behov enligt såväl LSS som annan 
lagstiftning och därför tvingas till prioriteringar och omfördelningar. Nuvarande ordning med 
rättighetslagstiftning som påtvingar kommunerna ansvaret för tillhandahållandet av 
rättigheterna kan därför ifrågasättas av detta skäl. Det som däremot talar för nuvarande 

184 Länsstyrelserna, rapport Till hjälp eller stjälp, 2007 och Socialstyrelsen, Kartläggning och analys av vissa 
insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag, artikelnr. 2015-3-7. 
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reglering är närheten till medborgarna som kommunerna faktiskt har i jämförelse med staten. 
Samma argument är å andra sidan även en nackdel eftersom decentraliseringen har visat sig 
leda till olikheter i utformningen och tillhandahållandet.  
 
Vad gäller Försäkringskassan har det i kapitel 5 försökts påvisa betydelsen av regeringens 
regleringsbrev för rättstillämpningen och styrningen av Försäkringskassan när det kommer 
till assistansersättning. Som kan utläsas är regeringen oroad över kostnadsutvecklingen och 
har så varit ett flertal år. Det blir tydligt att rättigheter, såsom uttryckta i LSS, visserligen ger 
en ovillkorlig rätt till stöd och hjälp för funktionsnedsatta men att de även vägs mot andra 
samhälls- och kostnadsintressen. Detta blir naturligt när det handlar om en så stor utgiftspost 
som LSS faktiskt är. Det kan däremot tyckas gå stick i stäv med rättighetslagstiftningen som 
sådan, eftersom de enskilda enligt LSS har en ovillkorlig rätt till insatser om de uppfyller 
villkoren. Att då försöka skära ned kostnader genom att minska assistanstimmar kan enligt 
mig leda till att rättigheten brister i legitimitet särskilt om den riskerar att inte bli fullt ut 
utkrävbar. Dåvarande Riksrevisionsverket konstaterade ett liknande resonemang redan 1995, 
nämligen att rättigheter likt insatser i LSS inte går att förena med en strikt kostnadsram utan 
menade att kostnaderna oundvikligen skulle öka.  Enligt en rapport från Försäkringskassan 185

anser handläggare att de inte får tillräckligt stöd för att bedöma tidsåtgång för enskilda 
insatser.  Det sägs också att handläggare upplever att de inte vet vilka behov som ska 186

tillgodoses utöver de grundläggande behoven och att inga tydliga svar går att finna varken i 
lag, förarbeten eller rättspraxis.   187

Även rättsliga ställningstaganden och vägledningar uppvisar brister. Exempel på detta är att 
Försäkringskassans tolkningar av HFD:s domar om andra personliga behov och goda 
levnadsvillkor i förhållande till grundläggande behov.  188

7.1.2 Hur förhåller sig tillämpningen till lagstiftarens intentioner? 
Som jag har försökt påvisa skiljer sig det teoretiska från det praktiska när det kommer till 
LSS i många avseenden. I skillnaderna finns främst problem med just lagens intentioner, 
såtillvida att det framstår som att de inte alltid följs. Detta är givetvis ett problem eftersom 
ändamålen med LSS innebär förutsättningar för ett bättre liv för många människor med 
funktionsnedsättningar. En intressant aspekt att fundera på är däremot om tillämpningen av 
lagen ändrats, finns det skäl att hitta för denna ändring i lagstiftarens intentioner? 

7.1.3 Har intentionerna förändrats över tiden? 
Genom införandet av LSS var lagstiftarens intentioner att personer med funktionsnedsättning 
skulle få möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor genom full delaktighet i samhällslivet och 
jämlikhet.  Målen skulle nås genom tydliga rättigheter men där den enskilde skull ges stort 189

185 Socialförsäkringsrapport 2015:13 s. 22-23. 
186 Ibid.3 s. 73. 
187 Ibid. s. 20-21. 
188 Se kap. 5 för en utförligare beskrivning av problemet. 
189 Prop. 1992/93:159 s. 43-44. 

43 



inflytande och självbestämmande i utformningen av det hjälp som erfordrades. Den enskildes 
självbestämmande och integritet skulle respekteras och stå i fokus för verksamheten. Dessa 
uttalanden är däremot drygt 20 år gamla och skrivna under andra förutsättningar. Det hade då 
observerats att målen tidigare för människor med funktionsnedsättning hade varit att ge 
funktionsnedsatta genom sina intresseorganisationer möjligheter för deltagande och 
inflytande där de politiska besluten fattades. Genom införandet av LSS skulle målen ändras 
till att bli mer individinriktade för att ge de enskilda rättigheter.  Synen på funktionshinder 190

hade också delvis skiftats och sågs inte som en egenskap som skulle anpassa sig i miljön utan 
miljön ska anpassa sig efter funktionshindret.  LSS, och främst assistansersättningen, blev 191

däremot en större kostnad än staten räknat med varför intentionerna blev något snävare redan 
några år efter införandet genom ett förtydligande kring assistansens omfång.  192

 
Ser intentionerna likadana ut nu? Svaret på frågan är inte helt enkel att besvara. De 
huvudsakliga intentionerna kan fortfarande utläsas i nutid. Här kan exempel ges från ett 
kommittédirektiv från 2016 där ett uppdrag ges från regeringen att se över LSS och dess 
insatser där utgångspunkten är samma som de tidiga förarbetena, d.v.s. delaktighet och 
jämlikhet för funktionsnedsatta människor.  Vad som däremot tillkommit gäller främst 193

assistansersättning och är också en aning motsägelsefullt, nämligen att användandet av 
personlig assistans måste ses över i syfte att bryta kostnadsutvecklingen.  Detta ska göras 194

genom att skapa alternativa insatser.  Generellt uttalas att de enskilda har andra behov nu än 195

vid införandet av lagen varför en modernisering av insatserna är nödvändig för att möta nya 
former av behov.  Vid en lagändring 2010 uttalades i propositionen att användandet av 196

rättighetslagstiftning fortfarande var lika aktuellt som vid införandet eftersom gruppen 
personer med funktionsnedsättning annars skulle riskera att nedprioriteras och att det därför 
krävs ett stabilt och långsiktigt statligt ansvarstagande.  197

 
Det ska också framhävas att det sedan 2009 har varit av vikt att Sverige uppfyller kraven i 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Som en del i 
intentionerna bakom LSS finns de nationella målen och inriktningen för 
funktionshinderpolitiken som antas av riksdagen varvid de senaste år 2000.  För närvarande 198

bereds däremot ett nytt förslag på mål och inriktning i socialutskottet.  De föreslagna målen 199

är främst utformade för att förtydliga de mänskliga rättigheterna och med de som 
utgångspunkt ge funktionsnedsatta jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.  200

190 Ibid. s. 44. 
191 Westerhäll, SvJT 1990 s. 136. 
192 Se prop. 1995/96:146 och 1995/96:SoU15. 
193 Dir 2016:40 s. 2. 
194 Se Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. 
195 Dir 2016:40 s. 15. 
196 Ibid. s. 15. 
197 Prop. 2009/10:176 s. 21. 
198 Prop. 1999/2000:79. 
199 Bet. 2017/18:SoU5. 
200 Prop. 2016/17:188 s. 22. 
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De är vidare inriktade på särskilda områden, bl.a. förebyggande och motverkande av 
diskriminering.  Arbetet med den nya målen och inriktningen är utformat för att möta de 201

rekommendationer som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
lämnade efter Sveriges första rapport år 2011 om situationen för personer med 
funktionsnedsättning.  Sverige fick i rapporten bl.a. kritik för de neddragningar inom 202

assistansen som ditintills hade skett 

7.1.4 Hur ser villkoren ut för rättigheternas utkrävbarhet? 
Som jag tagit upp i kapitel 3 är det primärt den enskilde som ansöker om rättigheterna och 
därmed även verkställighet. Att den som ansöker om en förmån ska styrka sin rätt är 
huvudprincipen inom förvaltningsrätten och är i sig inte konstigt. Inom socialförsäkringen i 
stort har däremot formerna för villkoren hårdnat, så även inom LSS. Den enskilde ska 
exempelvis styrka sitt funktionshinder och hjälpbehovet. Detta ska lämpligen göras med ett 
intyg från läkare, sjukgymnast eller liknande. I en statlig utredning som syftade till att utreda 
assistansfusk menade utredaren att intyg eller utlåtande inte nödvändigtvis ska innebära att en 
funktionsnedsättning ska anses styrkt.  Det framhölls vidare vikten av att kritiskt granska 203

intygen och vad bedömningen baseras på. Därutöver ansågs det särskilt viktigt att konsultera 
med de försäkringsmedicinska rådgivarna.  Ett problem med utkrävbarheten är det faktum 204

att kommunerna i vissa fall inte tillhandahåller insatsen även efter domstolsprövning. Enligt 
IVO var det 1827 beslut enligt LSS som inte hade verkställts där väntetiden var minst 6 
månader.  IVO hade ansökt om särskild avgift i 212 ärenden. 205

7.1.5 Finns behov av förändring i lagstiftningen eller i användning av 
tolkningsmetoder? 
Att kunna påvisa brister och fel i lagstiftning och tillämpning är givetvis viktigt. Vad som 
däremot är ännu viktigare är att försöka komma med förslag på förbättringar. Mot bakgrund 
av kritiken jag gett i detta arbete anser jag därför att det är rimligt att jag även ger de förslag 
jag anser kunna förbättra LSS. I min mening är inte en förändrad tolkningsmetod svaret utan 
jag menar att lagstiftningen måste ändras. 
  

1. Rättigheterna måste ännu tydligare inriktas på den enskildes behov. Vad 
saknas/behöver kompletteras personen för att nå goda levnadsvillkor? 

2. Lagen måste göras ännu tydligare gällande vad begrepp som exempelvis goda 
levnadsvillkor betyder och hur de ska tolkas eller vad som ska ligga till grund för 
bedömningen av begreppet.  

201 Ibid. s. 26. 
202 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/SWE/CO/1. 
203 SOU 2012:6 s. 235. 
204 Ibid. s. 235. 
205 https://www.ivo.se/om-ivo/statistik/ej-verkstallda-beslut/ (hämtat 2017-12-19). 
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3. Centralisera LSS. Kommunernas skilda förutsättningar och villkor bidrar till 
olikheter. Kommunens självstyre utgör också en motsättning till lagen och dess 
intentioner. 

4. Om kommunerna likväl behåller ansvaret ska det tydliggöras i lagen att inga 
begränsningar i rätten till insatser eller i omfattningen får göras utöver de i lagen 
tillåtna. 

 
Vad gäller punkten 2 är mitt förslag att 7 § LSS ska kompletteras med ett tredje stycke med 
följande lydelse: Goda levnadsvillkor ska bedömas utifrån den enskildes önskemål och 
uppfattning om ett gott liv. Beaktas ska särskilt att den enskilde ges förutsättningar till ett 
socialt liv, en tillfredsställande sysselsättning och fritid men också trygghet i sitt dagliga liv. 
 
Förutom ändringarna ovan krävs det enligt mig förändringar på tillämpningsnivå där beslut 
måste fattas med mer fokus på den enskilde och dennes behov av stöd och hjälp. Enligt mig 
är modellen nedan ett sådant förslag vilken har som syfte att påvisa de omständigheter som 
måste beaktas vid bedömningar om insatser enligt LSS. 
 
Beslutsmodell angående insatser och goda levnadsvillkor 
Behovet 

1. Fokus måste ligga på behovet. Vilket är behovet för att uppnå goda levnadsvillkor 
enligt den enskilde? Goda levnadsvillkor måste utgå från den enskildes egen 
uppfattning. 
2. Svarar omfattningen av insatsen mot den enskildes behov? Motsvarar stödet den 
enskildes uppfattning om hjälpbehov? 
3. Främjar insatsen den enskildes levnadsvillkor? 
4. Vad får beslutet för direkta konsekvenser för den enskilde? 
5. Vad får beslutet för konsekvenser på längre sikt? Kan den enskilde få annat stöd? 
6. Är den enskilde ett barn eller ungdom? Bedömning ska då göras om insatsen 
främjar personlig utveckling genom exempelvis miljöombyte eller rekreation. 

 
Insatsens funktionalitet 
Leder den eftersökta insatsen till att den enskilde ges den rörlighet och flexibilitet som en 
person utan funktionsnedsättning har? 

Om ja, har den enskilde denna rörlighet och flexibilitet utan insatsen? 
Om nej, insatsen fyller sannolikt ett behov hos den enskilde. 

 
Förändring i verkställighet 

1.Helhetsbilden av en förändring 
2.Anses både nuvarande som ny anvisad utformning innebära goda levnadsvillkor 
måste avgörande vikt fästas vid den enskildes behov av kontinuitet och integritet men 
också vad ändringen i sig medför. 
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En sista viktig sak att poängtera är att sociala rättigheter inte baseras på lika villkor till alla 
utan att de som behöver stöd ska få det stöd de har behov av för att få samma möjligheter 
som resten av befolkningen. 

7.2 Rättssäkerhet 
Rättssäkerheten är som tidigare tagits upp ett av de viktigaste elementen i ett samhälle. Som 
bekant är LSS en rättighetslag med sociala rättigheter som har som mål att ge en skyddsvärd 
och utsatt grupp människor stöd och hjälp för att nå samma nivå som resten av samhället. 
Alla som omfattas av lagen ska därför kunna räkna med att bli bedömda utifrån samma 
kriterier och få samma möjligheter till stöd. Som kommunernas riktlinjer till LSS är 
utformade och tillämpas nu kan rättssäkerheten ifrågasättas. Brister finns i förhållande till 
lagens intentioner och begränsningar görs som inskränker lagstadgade rättigheter.  
Som berörts i kapitel 3 argumenterar både Nordskov Nielsen och Josef Zila för att 
rättssäkerheten även innebär att de enskilda ska kunna vara säkra på att de rättigheter som de 
har rätt till enligt lag även ska realiseras i den praktiska tillämpningen. Dessutom är det en 
betydande brist i förutsebarheten att enstaka avgöranden från HFD används för att göra så 
generella bedömningar som Försäkringskassan och kommunerna gör. Ärenden inom LSS 
präglas av individuella bedömningar där alla har olika förutsättningar som måste beaktas 
inom ramen för lagens grundläggande intentioner. 
 
Som läget är nu, har vi en situation där de tillämpande aktörerna snävar in lagens omfång 
vilket sker på alla nivåer. Regeringen ger å ena sidan sken av att lagen ska säkerställa 
jämlikhet och delaktighet för alla människor med funktionsnedsättning när det å andra sidan, 
angående personlig assistans, anses vara ett överutnyttjande som måste brytas. Domstolarna 
tolkar begrepp på ett sätt som begränsar synen på flertalet insatser däribland den 
omdiskuterade personliga assistansen med såväl grundläggande behov som andra personliga 
behov.  När det kommer till de kommunala nämnderna för de in regler i deras riktlinjer som 
det inte finns lagstöd för och tillsammans med Försäkringskassan använder de HFD:s 
avgöranden på ett sätt som vare sig är logiskt eller rimligt. Rättens uttalanden i domskälen 
tolkas extensivt så till den grad att de, enligt Försäkringskassans bedömningar, omfattar 
situationer och ageranden som sannolikt inte var avsikten. Även detta leder till orimliga 
resultat. Debatten kring assistans har upptagit större delen av problematiken med LSS. 
Problem finns som synes däremot på andra områden inom LSS. Extensiva tolkningar görs i 
förhållande till antalet platser i insatser med bostad utan att lagstiftarens intentioner ändrats i 
de frågorna. Avgörande kan exempelvis vara att miljön ska vara hemlik men det kan rimligen 
inte vara så att synen på hemlika förhållanden ändrats även om det finns många skilda 
familjekonstellationer. Utformningen av nuvarande LSS är fortfarande alltför otydlig och vag 
på många områden vilket innebär för stora  tolkningsutrymmen för de enskilda handläggarna. 
Som uttalas i förarbetena ska funktionsnedsatta “inte vara prisgivna åt vad de uppfattar som 
myndigheters godtycke”.  Förändringar är därför enligt mig nödvändiga. 206

206 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
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