
Bakgrund samt tre frågor inför paneldebatten den 8 maj 

Ekonomi:  

I betänkandet ”Brist på brådska” (SOU 2008:102, en utredning och översyn av aktivitetsersättningen) 

gjorde man beräkningar som visade den fattigdom som är verklighet för många personer med LSS-

insatser.  Ett exempel rörde Johannes som har Downs syndrom och autistiska drag, han är 22 år  

(SOU 2008:102, sida 108). 

Tabell 4.1       Johannes inkomstposter 
 

Inkomstpost Summa per månad 
Aktivitetsersättning                             6 256 
Bostadstillägg                                     4 095 
Habiliteringsersättning                        1 050 
Totalt                                                       11 401 

 

 Tabell 4.2       Johannes utgiftsposter 

Utgiftspost Summa per månad Referensvärde1 
Hyra och elektricitet                                                 7 701                                      3 320 
Mat och förbrukningsvaror                                           2 820                                         2 408 
Hemutrustning och inventarier                                       300                                             616 
Kläder och skor                                                               500                                            686 
Hälso- och sjukvård                                                        385                                            335 
Försäkringar                                                                    250                                            164 
Transport                                                                         420                                         2 372 
Fritid/kultur (inkl. telefon-                                         2 205                                       2 348 
kostnader) 
Totalt                                                                         14 581                                       12 249 
Resultat per månad                                                 -3 180 

1 Referensvärdet anger den genomsnittliga kostnaden per månad för en ensamstående utan barn enligt 
SCB:s beräkningar för år 2007. 

 

Johannes går minus 3000 kronor i månaden, i hans fall täckte föräldrarna upp hans minusresultat. 

Det är inte en ovanlig situation för personer med insatser enligt LSS, höga hyror för bostäder med 

särskild service i kombination med låga inkomster skapar ett liv i fattigdom.  Med anledning av detta 

konstaterades att det behövs en helt ny ersättning för personer med medfödda, eller tidigt 

förvärvade, funktionsnedsättningar. I betänkandet föreslogs att en utredning skulle tillsättas i syfte 

att förebereda en sådan reform. Utredningen är från 2008 men är fortfarande relevant då inga 

förbättringar införts. Sveriges kommuner och landsting (resultat av en kartläggning i mars 2013) har 

uppmärksammat att fler personer med insatser enligt LSS har blivit beroende av försörjningsstöd och 



att bostadstillägget bör höjas då det inte täcker hyresnivåerna.  Vad vill ert parti göra för att 

motverka den fattigdom som är verklighet för många med insatser enligt LSS? 

 

Rättssäkerhet: 

Sedan LSS infördes för 20 år sedan har det i domstol förts många förhandlingar mellan personer med 

rättigheter enligt lagen och olika kommuner. Det har varit en ojämn kamp där kommunernas hela 

organisation ställts mot enskilda individer som föga förvånande förlorat och fått se sina rättigheter 

snävas in i flera viktiga domar. Länsförbundet FUB i Stockholms län har i ett flertal undersökningar 

konstaterat den ojämlika situationen i förvaltningsrätterna. Domar i mål om LSS ökar avsevärt. En 

genomgång av domar för insatsen kontaktperson visade att målen i förvaltningsrätterna om 

kontaktperson ökade med 48 procent mellan åren 2011 och 2012.  Av 210 mål förra året vann den 

enskilde 21 mål och kommunen 189 mål. De ojämna förhållandena mellan den enskilde och 

kommunen blir tydliga och ökningen tyder på en hårdare tillämpning i kommunerna.  

Vad vill ert parti  göra för att stärka den enskildes rättssäkerhet? 

 

Självbestämmande: 

Självbestämmande är ett bärande begrepp inom LSS. Tyvärr ser vi att självbestämmandet alltför ofta 

begränsas och att den enskildes behov får stå tillbaka för myndigheternas behov. Ett konkret 

exempel är den dom (Högsta Förvaltningsdomstolen, mål 5994-11) som tvingade en kvinna att flytta 

från sitt gruppboende. Kvinnan hade fått ett gruppboende i en annan kommun, men efter sju år 

ansåg dock kommunen att de nu kunde erbjuda henne ett gruppboende i hemkommunen. Trots att 

kvinnan var emot att lämna sitt hem drev kommunen detta till Högsta förvaltningsdomstolen som 

gav dem rätt och kvinnans juridiska möjligheter att få bo kvar var således uttömda. Det är ett tydligt 

exempel på hur självbestämmandet i LSS begränsas. 

 Vad vill ert parti göra för att stärka den enskildes självbestämmande inom LSS? 

 

 

 


