
Kan kommunerna leva upp till LSS?
LSS-undersökning 2012

Rapport 1, 2012

i Stockholms län

Länsförbundet



Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger perso-
ner med omfattade funktionsnedsättningar möjligheter att kunna leva som andra. Hur 
det fungerar i praktiken beror på kommunernas tillämpning av lagen. 

Länsförbundet FUB har tidigare undersökt hur enhetschefer för LSS-verksamheter i 
Stockholms län arbetade med självbestämmande och delaktighet. Nu ville vi under-
söka hur LSS fungerar i hela Sverige med utgångspunkt ifrån vilken kompetensför-
sörjning man har samt om man kan leva upp till intentionerna i LSS. Därför frågade vi 
70 chefer för LSS hur de upplevde situationen. 

Sammanfattande slutsatser.

25 % av kommunerna uppger att de inte kan leva upp till LSS, sannolikt är det fler som 
upplever att de inte kan men som avstått från att svara.

Det ser ut som att partipolitisk blocktillhörighet saknar betydelse för om man kan leva 
upp till LSS eller inte.

En väldigt låg andel av personalen i verksamheter enligt LSS har eftergymnasial ut-
bildning.

Alla kommuner uppger att de har behov av kompetensutveckling. 63 % uppger att 
behovet är stort.

De efterlyser statliga satsningar på kompetens, likt det så kallade Äldrelyftet inom 
äldreomsorgen. 

Inledning och sammanfattning
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Författare av rapporten är Emanuel Mörk, ombudsman,
 i samarbete med Harald Strand, ordförande,

Länsförbundet FUB i Stockholms län.



Metod
Vi gjorde ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att vi slumpmässigt drog 70 
av landets 290 kommuner. Vi valde sedan ut chefer för LSS-verksamheten i kommu-
nen och skickade en webbenkät till dem. Varje respondent hade en kod som gjorde att 
vi kunde säkerställa att rätt personer svarade på enkäten. Enkäten var helt anonym och 
vi kan inte se vem som svarat vad. 

Svarfrekvens och bortfallsanalys.
 
Totalt så gick 61 av 70 kommuner in och tittade eller svarade på någon enstaka fråga. 
48 av 70 kommuner svarade på hela enkäten vilket ger en svarfrekvens på 68 %. Hur 
förklarar vi bortfallet på 32 %? En anledning kan vara att vi gjorde frågan Kan ni leva 
upp till intentioner i LSS? till obligatorisk, man kunde alltså inte skicka in enkäten om 
man inte svarade på denna fråga. Den frågan är känslig, för kan man inte leva upp till 
intentionerna i LSS så bryter man mot lagstiftningen. Det är möjligt att man av olika 
skäl inte ville svara på denna fråga. En anledning kan vara att de inte kan leva upp till 
intentionen och inte vill riskera några negativa konsekvenser. Trots att webbenkäten 
var anonym så kan det finnas en rädsla för att svara på denna fråga. En annan anled-
ning kan vara att man tyckte att frågan var för enformigt ställd. Det fanns bara två 
svarsalternativ, ja eller nej. Vi resonerade som så att antingen kan man eller så kan man 
inte leva upp till intentionerna. Vi hade tänkt ha med ett delvis alternativ, men om man 
bara delvis kan leva upp till intentionerna så kan man ju faktiskt inte göra det. Med 
facit i hand hade det dock varit analytiskt intressant med ett delvis alternativ. Vi drar 
slutsatsen att det huvudsakliga bortfallet beror på ovanstående problematik.
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Kan kommunerna leva upp till LSS?

På frågan om de kan leva upp till LSS så svarar 75% att de kan det medan 25% svarar 
att de inte kan göra det. Hur riktiga är dessa siffror? För det första så är det en upple-
ved och subjektiv uppfattning om man kan eller inte kan göra det. Vissa personer är 
mer benägna att framhäva det positiva andra framhäver det negativa. Men chefernas 
uppfattning ger en bra fingervisning om hur LSS tillämpas och fungerar praktiskt i 
kommunerna. 

Utifrån vårt urval beräknade vi ett 95 procentigt konfidensintervall. Det visade att om 
undersökningen gjordes om skulle vi i 95 % av fallen se att mellan 14 % och 40 % av 
kommunerna skulle hävda att de inte kan leva upp till LSS. Men utifrån vår bortfalls-
analys så är det sannolikt möjligt att fler inte kan leva upp till intentionerna. Vi ska 
komma ihåg att konfidensintervallet är en statistiskberäkning utifrån vårt urval och 
våra svar. Man kan tänka sig att det finns fler som upplever att de inte kan leva upp till 
LSS men som inte velat svara, frågan har alltså en inbyggd bias. Sannolikt så är det fler 
än vårt resultat på 25 % som upplever att de inte kan leva upp till LSS. 

Från en annan undersökning, Visions socialchefsrapport 2011, så framkom att 29 % av 
de tillfrågade socialcheferna inte tyckte att de hade de ekonomiska resurserna att upp-
fylla lagstiftningen. Deras undersökning  gjorde inte anspråk på att vara vetenskaplig, 
men deras resultat ligger inom ramen för vårt konfidensintervall och också väldigt nära 
vårt resultat.
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De allra flesta har svarat att de har både kompetens och resurser som gör att de klarar 
att leva upp till LSS.  För de kommuner som inte kunde leva upp till LSS så svarade 
6 kommuner att det berodde på brist på ekonomiska resurser medan 4 kommuner sva-
rade att det både berodde på brist på kompetens och resurser.

Kan man leva upp till LSS, sett utifrån om kommunen är vänster eller  
högerstyrd?

Vi kan konstatera att det inte är någon större skillnad, vilken partpolitisk majoritet som 
styr kan knappast sägas ha betydelse för hur LSS fungerar. 

Vi testade också att se om man kunde leva upp till LSS utifrån geografisk placering 
och storlek på kommunen men vi hittade inga samband där. 

N=48

Ja

Nej

Totalt

19 17

5 7

24 24

Höger Vänster
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Varför kan man leva upp till LSS?



Hur ser kompetensen ut i  
kommunen?
Alla uppger att det finns ett behov av kompetensutveckling i kommunen, 63 % av 
kommunerna uppger att behovet är stort, medan 37 % säger att  behovet inte är så stort 
men att det finns ett behov.  Ingen kommun svarar att behovet är helt uppfyllt.

31 kommuner (64%) uppger att över 75% av personalen har grundutbildning inom 
omsorg. 6 kommuner svarar att mer än 50 % av personalen har grundutbildning. 10 
kommuner säger att mer än 25 % av personalen har grundutbildning och endast 1 kom-
mun  uppger att mindre än 25 % har grundutbildning. 

Värre ser det ut att vara med eftergymnasial utbildning, på frågan om hur många som 
har det svarar kommunen så som diagrammet nedan visar, det klart dominerande är att 
personalen inte har eftergymnasial utbildning.
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När vi frågar om enhetscheferna har relevant högskoleutbildning så svarar 86 % av 
kommunerna att mer än 75 % av enhetscheferna har relevant högskoleutbildning. De 
övriga uppger att mindre än 75 % av enhetscheferna har högskoleutbildning.

Mindre än 25 % Mer än 25 % Mer än 50 % Mer än 75 %

Antal
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Har personalen eftergymnasial utbildning?



Slutsats

Att 25 procent av cheferna för LSS uppger att de inte kan leva upp till intentionen i 
LSS är inte bra. Brist på kompetens och brist på resurser är den huvudsakliga anled-
ningen att man inte klarar av sitt uppdrag. När vi frågade om de kunde ge ett förslag 
på hur LSS kan utvecklas så handlade det i många fall om kompetensutveckling. 9 
kommuner svarade att kompetensutveckling och möjligheter att få reflektera över sitt 
arbete var en prioriterad fråga. Någon lyfte fram att äldreområdet fått mycket stimu-
lansmedel men att LSS ”glömts bort”. Statliga medel till kompetensutveckling fram-
kommer som ett tydligt önskemål. Ett citat som beskriver situationen mycket bra: 
 
”Ett stort och viktigt område är personalens kompetens, eftergymnasial utbildning 
är egentligen ett måste och det har vi inte. Kunskapen kring funktionsnedsättningar, 
värdegrundsfrågor har utarmats, teknikkunskaperna finns inte i tillräckligt hög grad. 
Satsningar på att höja baskompetensen borde göras omgående.”

 Kompetensutveckling måste bedömas som angeläget och trots att det är kommunernas 
ansvar att se till att man driver verksamheter med kvalitet så framstår det som staten 
inte tagit ett tillräckligt stort ansvar för utvecklingen av LSS. Staten har inte bidragit 
med medel för att utveckla LSS till en verksamhet som har en hög kompetens. 
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