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LSS – en viktig lag!

En grupp tvångsintagna på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa, 
Lund 1949 (Forum för levande historia, Bild: Thomas Olsson)



LSS – en viktig lag!

Institutioner, sjukhem och mentalsjukhus avvecklades under 1960-talet

Omsorgslagen (1968) viktigt steg med normaliseringsprincipen, ”att leva som 
andra”, mindre enheter för boende, integrering i samhället.

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993) byggde 
vidare på Omsorgslagen och utökades till fler grupper. Personlig assistans blev 
en ny stödinsats.



LSS bärande principer

• skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

• målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

• verksamheter enligt denna lag skall vara av god kvalitet och 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. 



LSS personkrets: Tre grupper

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Hjärnskada

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

Totalt ca 75.000 personer omfattas av LSS, varav de flesta i den första 
personkretsgruppen (Socialstyrelsen 2019: 66.514, 2.089, 6.446 pers)



LSS tio olika insatser

1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem för barn
9. Bostad med särskild service för vuxna
10. Daglig verksamhet



Lär mer om LSS



Utvecklingen av LSS

• Förändrad rättstillämpning under lång tid 

• Försäkringskassan och kommuner driver fram prejudicerande domar

• Debatt om fusk och skenande kostnader (mest personlig assistans)

• Regleringsbrev till Försäkringskassan dec 2015

• Direktiv till LSS-utredning maj 2016 med fokus på kostnadsbesparingar



Försämringar lyfts i massmedia (2017)



LSS-utredningen uppmärksammas (2018)



LSS blir en valfråga 2018



Styrelsen 6-7 september

LSS blir en valfråga 2018





LSS-utredningen sågas (10 jan 2019)



Januariavtalet (11 jan 2019)

64. Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög 
kvalitet och rättssäkerhet. 
Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning 
och sondmatning, ska återställas.
Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. 
Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning 
för att säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). 
Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 
2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.) 



LSS-utredningens förslag
• Barn upp till 16 år ska inte kunna få personlig assistans, istället en ny 

kommunal insats med tonvikt på omvårdnad.

• Personer med behov som kräver ingående kunskap (”femte 
grundläggande behovet”) ska inte kunna få personlig assistans.

• Personer med omfattande assistansbehov ska få max 15 timmar i veckan 
utöver de grundläggande behoven.

• Olika förslag kring LSS ”övriga nio insatser”, otillräckligt utredda.



LSS-utredningens nu på remiss

• Utredningen sändes oväntat ut på remiss av regeringen i juni 2020

• Remisstid till den 12 november

• Funktionsrätt Sveriges remissyttrande klart inom kort

• Alla förbund uppmanas skriva egna remissyttranden

• Svenska Downföreningen kommer att ansluta till Funktionsrätt 
Sveriges yttrande och också skriva ett eget.



Vad pågår för lagändringar i LSS?
• Lagändring 1 juni 2020 om att andning och sondmatning ska räknas som 

grundläggande behov.

• Ny pågående utredning till 2021 om förstärkt personlig assistans, ser över 
egenvård, normalt föräldraansvar samt stödet till personer som kräver 
ingående kunskap. (Dir S 2020:01)

• Ny pågående utredning till 2021 om kostnader för boende i LSS-boenden. 
(Dir 2020:28)



Kvarstående 
utmaningar…


