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Abstrakt 
När lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 gav den 
människor med svåra funktionsnedsättningar rätt till hjälpinsatser och därmed möjlighet att 
leva som alla andra på ett delaktigt och jämlikt sätt i samhället. Svårt psykiskt 
funktionshindrade som har förlorat eller har kraftigt nedsatta funktioner fick tillgång till LSS-
insatser. När LSS antogs beräknades att 20 000-40 000 personer skulle få tillgång till LSS-
insatser. Våren 2001 hade endast cirka 2600 personer med psykiska funktionshinder insatser 
enligt LSS. Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som ligger till grund för att 
färre psykiskt funktionshindrade än beräknat får insatser enligt LSS. I studien har LSS-
handläggare, representanter för intresseorganisationer och personliga ombud intervjuats om 
vad de anser orsakar detta förhållande. I samband med att en representant för en 
intresseorganisation intervjuades deltog några personer med psykiska funktionshinder som 
ville delge oss sina synpunkter. Intervjuerna har genomförts i några kommuner i Norrbotten. 
Analysen visade att möjligheterna för psykiskt funktionshindrade att få sina behov 
tillgodosedda enligt LSS-lagstiftningen är mycket små. 
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Inledning 
Under 1990-talet genomfördes två stora reformer, handikappreformen och psykiatrireformen, 

som hade för avsikt att förbättra levnadsvillkoren för bland annat psykiskt funktionshindrade. 

Psykiatrireformen genomfördes 1995 och kommunerna fick därmed utökat ansvar för att 

tillhandahålla lämpliga boendeformer, ge stöd i hemmet och även samordna insatserna för 

psykiskt funktionshindrade (SOU 2000:3). Förhoppningen var också att lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) bland annat skulle stärka psykiskt 

funktionshindrades inflytande över sina  hjälpinsatser. Men det har egentligen visat sig att 

exempelvis tillämpningen av LSS inte har varit helt problemfri (Printz, 2001).          

Socialstyrelsen (1999) anser i sin rapport Välfärd och valfrihet?: Slutrapport från 

utvärderingen av 1995 års psykiatrireform att förhållandevis få personer med psykiska 

funktionshinder har insatser enligt LSS. I denna utvärdering av psykiatrireformen påpekar 

socialstyrelsen att regeringen bör överväga en granskning av LSS-lagstiftningen. Vidare 

uppskattades i denna utvärdering att det 1999 fanns 40 000 – 46 000 personer med bestående 

psykiska funktionshinder i Sverige. Det motsvarar 0,6 procent av befolkningen som är 18 år 

och äldre. När LSS antogs förutsågs att många psykiskt funktionshindrade skulle få möjlighet 

att få sina behov tillgodosedda genom LSS-insatser, men fortfarande efter ett antal år har 

många svårt att få sådana. Enligt kommunernas egna bedömningar finns det många som har 

rätt till dessa insatser, men har inte ansökt om dem eller av olika anledningar inte fått dessa 

vid en ansökan. Orsakerna till detta är många, som att brukarna har bristande kunskaper om 

rättigheterna eller ett behov av personligt stöd i handläggningsprocessen (ibid.).  

Lagstiftningen uppfattas som svår att hantera och därför får denna målgrupp oftast insatser 

enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vidare anser Socialstyrelsen (1999) att svårigheten 

att bedöma vad som avses med psykiskt funktionshinder kan bero på osäkerhet hos 

handläggare och bristen på etablerade rutiner. Utvärderingen visade också att alla tre 

kriterierna stort, varaktigt och omfattande ska ingå för att få tillhörighet i personkretsen. 

Lagen är svår att tillämpa därför att dessa personers särskilda behov inte är tillräckligt kända 

hos dem som tar besluten. Vidare påpekas det att det behövs olika kompetenser hos 

handläggare av ”SoL- och LSS-ärenden”, som kräver stora kunskaper om olika psykiska 

funktionshinder och vilka konsekvenser som funktionshindren medför. Den enskilde måste 

själv begära insatserna, vilket kan vara en komplikation när det gäller psykiskt 

funktionshindrade eftersom det förutsätter att man har kunskaper om vilka insatser som finns 

tillgängliga, deras innehåll och vilket tillvägagångssätt. Personen ifråga måste även vara 
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motiverad och anse sig behöva stöd, vilket inte brukar vara vanligt hos denna målgrupp 

(ibid.). 

Socialstyrelsen anser också att huvudmännen bör utöka den uppsökande verksamheten och 

intensifiera insatser för att ge information till dessa personer. Insatserna enligt LSS (Prop. 

1992/93:159) är inte preciserade på ett lämpligt sätt med tanke på målgruppens behov och 

personkretsens avgränsning. Markström (2003) anser att det är ett vågspel att bereda plats för 

vagt definierade människor i en rättighetslagstiftning såsom LSS. Psykiskt funktionshindrade 

har av tradition inte tidigare betraktats som funktionshindrade och därigenom kommer det att 

uppstå svårigheter när tillhörighet till personkretsen ska identifieras. 

I förarbete (SOU 1991:46) till LSS uppskattades att 100 000 personer med olika 

funktionshinder (barn och vuxna) skulle komma att bedömas tillhöra tredje gruppen i 

personkretsen och därmed kunna erhålla individinriktade insatser enligt denna. Av dessa 

förutsågs 20 000-40 000 vara psykiskt funktionshindrade och ha behov av LSS-insatser för att 

klara av ett så självständigt liv som möjligt (SOU 1992/93:73). Våren 2001 hade endast cirka 

2600 personer med psykiska funktionshinder insatser enligt LSS. (Socialtjänststatistik, 2001). 

Syftet med studien var att identifiera vilka fenomen som ligger till grund för att färre psykiskt 

funktionshindrade än beräknat får insatser enligt LSS. 

 

Uppsatsens uppläggning 

Efter denna inledning beskrivs psykiatrireformen och därefter återfinns en kort beskrivning av 

psykiska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Därefter följer en definition av det 

miljörelaterade handikappbegreppet och efter det presenteras lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade i korthet samt en beskrivning av tolkningssvårigheter vid tillämpning 

av lagstiftningen. En beskrivning av skillnader mellan SoL och LSS följer sedan. 

Bakgrundsmaterialet avslutas med en presentation av två intresseorganisationer och en 

beskrivning av verksamheten, personliga ombud. Därefter följer tillvägagångssättet och en 

presentation av det analyserade och sammanställda materialet och uppsatsen avslutas med en 

diskussion.     
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Tillbakablick 

Människor med psykiskt funktionshinder som inte klarade av att bo i det öppna samhället blev 

förr i tiden oftast omhändertagna på mentalsjukhus och vårdhem under hela sitt liv. Denna 

150 år gamla organisation övergavs och utflyttningen från institutionerna till egna hem 

påbörjades redan på 1970-talet och i större skala åren därefter då mentalsjukhusen stängdes. 

Förberedelsen från kommunernas sida att ta emot psykiskt funktionshindrade var ofta dålig 

när det gällde bland annat stöd och service. I och med psykiatrireformen 1995 kom de 

psykiskt funktionshindrade att jämställas med andra funktionshindrade. Synsättet att se 

psykiskt funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv frångicks till förmån för ett 

miljörelaterat handikappsperspektiv. Samtidigt krävdes kvalitetshöjningar i sociala insatser 

och ett starkare stöd i lagstiftningen (Grunewald, 2000).   

 Psykiskt funktionshindrade har inte alltid fått den hjälp och det stöd de har behövt och 

öppna vårdformer har utvecklats alltför långsamt. Regeringen tillsatte därför en utredning 

1989 som skulle utvärdera förändringar inom psykiatrin och även kartlägga situationen för 

psykiskt funktionshindrade (ibid.). Den fick namnet psykiatriutredningen och dess slutsats var 

att psykiskt funktionshindrade hade betydligt sämre levnadsförhållanden än andra grupper i 

samhället och de var därmed förlorarna i välfärdssamhället. Deras rättsliga ställning var svag 

och små möjligheter fanns att påverka sitt eget liv. Vården och omsorgen fungerade dåligt 

genom att det inte fanns tydliga ansvarsgränser och samverkansformer mellan socialtjänsten 

och psykiatrin. Detta medförde att regeringen 1994 lade fram förslag till förbättringar som 

senare skulle benämnas psykiatrireformen. Det centrala målet i psykiatrireformen var att ett 

antal principer skall gälla i alla de service-, stöd- och vårdinsatser som riktas till psykiskt 

funktionshindrade1 (SOU:1992/93:73). 

 

 

 

                                                 
1 De psykiskt störda skall ha samma rättigheter och skyldigheter som andra grupper i samhället. 
Den psykiskt störde individen skall ha rätt till service, stöd och vård som är anpassad efter hans individuella 
förutsättningar och behov. 
Den psykiskt stödes egna val och prioriteringar skall vara utgångspunkt för alla insatser som riktas till 
honom. 
Service, stöd och vård till psykiskt störda skall ges i så öppna och normaliserade former som möjligt ute i 
det lokala samhälle där individerna lever. 
Insatserna till psykiskt störda skall vara utformade så att de understödjer den enskildes oberoende och 
integritet samt med hänsyn till varje enskild individs behov av stöd för att få och behålla en god hälsa. 
Insatser till psykiskt störda skall utformas så att de stödjer den enskildes välfärd. 
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Funktionsnedsättningen och dess konsekvenser   

Alla människor har vid något tillfälle upplevt att den psykiska hälsan har sviktat om vi är 

ansträngda, stressade eller uttröttade. För det mesta tillfrisknar de flesta efter en tids vila eller 

en förändrad livsföring. En varaktig och djup psykisk ohälsa påverkar på ett annat sätt en 

människas liv (Socialstyrelsen, 1999). Inom den psykiatriska vården betonas en helhetssyn på 

människan och stor hänsyn tas till både den sociala, psykiska och kroppsliga situationen vid 

utredningar och behandlingar. Som framkommer av följande citat menar Grunewald (1997) 

att det finns många förklaringar till varför en psykisk sjukdom kan uppstå;     

 
”En psykisk sjukdom, ett psykiskt trauma eller en skallskada kan förorsakas av 
medicinskt/biologiska skäl och eller av faktorer i miljön, oftast psykologiska 
sådana” (ibid, 1997 s. 22).  

 

 
Den psykiska funktionsnedsättningen är bunden till individen och kan yttra sig i hur personen 

beter sig, uttrycker sig och uppträder. Personen i fråga kan bli psykisk funktionshindrad om 

hon eller han blir felaktigt bemött eller möter andra hinder i miljön. Psykisk 

funktionshindrade kan också bli begränsade i vissa situationer när det gäller 

kommunikationssvårigheter, svårigheter att förflytta sig och agera socialt samt problem att 

sköta sitt arbete och sysselsätta sig (ibid.). 

Exempel på svårigheter är att relationer till andra kan försvåras och beteendet kan bli 

avvikande genom att dessa personer är extremt känsliga för förändringar i miljön och därför 

behövs insatser och stöd när detta är som mest framträdande. Behovet av insatser kan variera 

och för vissa krävs inga som helst insatser under långa perioder. En mindre uttalad 

funktionsnedsättning kan också medföra svårigheter att klara av vardagen. Vid oförmåga att 

tolka sociala och känslomässiga sammanhang finns det alltid en psykisk sårbarhet, svårigheter 

att hävda sina rättigheter och att upprätthålla nära relationer uppträder. Förekomsten av ett 

kontinuerligt medicinbehov kan medföra risk för biverkningar vilket också påverkar förmågan 

att leva normalt. Svåra depressioner kan medföra att den psykiskt funktionshindrade inte 

vågar gå ut från sin bostad och återkommande depressioner kan ”slå ut” individen under 

kortare och längre perioder från arbetslivet. Relationen till anhöriga påverkas alltid 

(Socialstyrelsen, 1999).  

Schizofreni är en svårare form av psykisk störning och kan innebära kontaktskygghet, 

tendens att leva i en egen värld, kontaktsvårigheter och ovanliga föreställningar om världen. 

Störningen kan medföra hörselhallucinationer och aggressiva utfall kan förekomma för att bli 
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kvitt ”plågoandarna”. Detta kan medföra att omgivningen känner sig hotad och det i sin tur 

kan skapa rädsla. Avvikelser i beteende och klädsel eller oordning i hemmet kan förekomma 

som drar till sig uppmärksamhet från omgivningen och ensamhet eller stress kan försämra 

tillståndet (ibid.).  

Handikappbegreppet 
Den miljörelaterade synen på handikapp fick genomslagskraft i slutet på 1970-talet och det 

förändrade synsättet innebär att från ha sett handikapp som ett individuellt problem till att 

idag anse att det är i samhället som funktionshinder skapas. Fram till dess sågs handikapp som 

en egenskap hos individen och det ansågs vara en personlig tragedi för den samma. Samhället 

hade ett medicinskt perspektiv och insatserna var därför i huvudsak begränsade till 

institutioner med påtaglig medicinsk prägel. En gradvis svängning av synsätt skedde under 

1970-80-talen, och kom att fokusera på de problem som samhällets utformning medförde för 

handikappade. Det miljörelaterade handikappbegreppet som anammades anser att faktorer i 

omgivningen ger upphov till handikappet och inte individens brist på egenskaper. Om 

omgivningen förändrades skulle detta i sin tur minska antalet situationer då handikapp uppstår 

och på så sätt skulle stigmatisering av enskilda individer och gruppen undvikas.  

Den svenska handikappmodellen bygger på antaganden att en människa kan få en 

funktionsnedsättning på grund av en skada eller en sjukdom. Handikappets svårighetsgrad står 

inte enbart i relation till hur stort funktionsnedsättningen är utan även brister i form av 

attityder, bemötande och andra sociala och tekniska hinder i miljön. Det är samspelet mellan 

individen och miljön som påverkar om en människa med funktionsnedsättning får möjlighet 

att leva ett normalt liv eller blir hindrad och därmed funktionshindrad genom att omgivningen 

ställer krav på olika funktioner. I det miljörelaterade handikappbegreppet ses 

funktionsnedsättningar som en av flera naturliga och oundvikliga variationer hos en 

befolkning med resurser i form av kunskaper och erfarenheter som samhället behöver. 

Handikapp anses vara en form av socialt förtryck och detta har medfört att handikappfrågor i 

större utsträckning än tidigare har blivit politiska. Brister i samhället har medfört krav på 

förändringar och därmed politisk handling (Tideman, Holme, Barnes & Mercer, 2000). 

I förarbetet till LSS-lagstiftningen, Stöd och service till vissa funktionshindrade 

(Prop.1992/93:159) understryks att livsvillkoren för funktionshindrade alltid måste jämföras 

med villkoren för dem som inte är funktionshindrade. De två viktigaste begreppen anses vara 

valfrihet och integritet. Offentliga åtgärder måste vara inriktade på ett sådant sätt att 

funktionshindrade kan leva ett normalt liv så långt det går, ges möjlighet att få en utbildning, 
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ett förvärvsarbete, en trygg och värdig bostad, samt delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter. 

Målet för verksamheter som omfattas av LSS-lagstiftningen bör enligt förarbetet vara att 

främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för människor med stora 

funktionshinder. Insatserna ska utformas på ett sådant sätt så att de stärker den 

funktionshindrades möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i 

samhällslivet så långt det är möjligt. Vidare framhålls i förarbetet till LSS att ju mer 

omfattande ett funktionshinder är desto viktigare är det att stödet från samhället fungerar på 

ett bra sätt.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Den 1 januari 1994 trädde en ny rättighetslag i kraft för personer med olika 

funktionsnedsättningar, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), (SFS 

1993:387). Lagens grundpelare är värderingarna självbestämmande, integritet, delaktighet, 

jämlikhet och kontinuitet. Handikappreformen bygger i stora drag på handikappsutredningens 

huvudbetänkande, Handikapp – Välfärd – Rättvisa (SOU 1991:46). Personer med omfattande 

och varaktiga funktionshinder samt de som tidigare omfattades av omsorgslagen 

(SFS:1985:568) ska garanteras den hjälp de behöver, eller önskar i det dagliga livet för att 

klara sina dagliga sysslor. Syftet med rättighetslagen är att ge personer med funktionshinder 

möjlighet att leva som alla andra människor och på likvärdiga villkor. Insatserna ska stärka 

den enskildes möjlighet till ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Utredningen 

menade att tidigare åtgärder och förslag inte hade varit tillräckligt omfattande och endast till 

en viss del kommit människor med det största behovet av samhällets stöd tillgodo (Prop. 

1992/93:159). 

LSS är en rättighetslag vilket innebär att särskilt stöd ska vara en rättighet för alla som 

tillhör personkretsen1 och till skillnad mot tidigare kan de berörda personerna överklaga ett 

beslut. I och med att den tredje punkten tillfördes utvidgades personkretsen i förhållande till 

den numera upphävda omsorgslagen. Enligt denna punkt ska bedömningen inte vara 

diagnosstyrd utan graden av stödbehov ska vara avgörande om insatsen beviljas. Psykisk 

funktionshindrade kom att innefattats av den nya lagen om deras störning är stor och 

                                                 
1 Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. 
2 Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
3 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 och service (SFS 1993:387). 
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varaktigt, att den förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande stödbehov (ibid.). I 1 §, LSS specificeras vilken personkrets som har rätt till 

insatser. Lagens personkrets har rätt till stöd och service och de insatser som den enskilde kan 

ansöka om anges i 9 §2. Psykiskt funktionshindrade personer kan erhålla alla dessa insatser, 

utom daglig verksamhet. Kommunen ansvarar för samtliga former av stöd och service, 

förutom rådgivning och annat personligt stöd som är landstingets uppgift (Nordström & 

Thunved, 2001). 

 

Tolkningssvårigheter 

I regeringens proposition (1992/93:159) betonas att LSS-lagstiftningen ska förverkliga 

intentionen att se psykiskt funktionshindrade som en av flera handikappgrupper som bör få 

delaktighet och jämbördiga levnadsförhållanden i samhället. Alla personer med olika 

funktionsnedsättningar måste kunna tillförsäkras en god service och ett gott stöd oavsett var 

de befinner sig. I varje enskilt fall görs en bedömning när det gäller personkretstillhörigheten. 

I tidigare nämnda proposition framkommer att beslutet om personkretstillhörighet inte fattas 

särskilt, utan skall vara en del av beslut om insatser. Har det tidigare konstaterats tillhörighet 

till lagens personkrets behövs det normalt ingen förnyad prövning av detta om det i framtiden 

föreligger behov av olika insatser. Råder det däremot tveksamheter kring stödbehovets 

omfattning eller samband bör en utredning göras. 

 Efter att tagit del av propositionens förslag till LSS-lagstiftningen skrev dåvarande 

stadsrådet Bengt Westerberg bland annat i sitt yttrande att han är medveten om svårigheterna 

att bedöma tillhörigheten till den tredje persongruppen. Det ställer stora krav på att den som 

handlägger ärendet har god kännedom om olika psykiska sjukdomar och vilka konsekvenser 

dessa kan medföra i den dagliga livsföringen. Westerberg anser att funktionshindrades 

rättigheter stärks i lagstiftningen på en viktig punkt genom att dessa ges möjligheten att 

överklaga ett beslut hos länsrätten. Den tredje persongruppen är som tidigare nämnts inte 

                                                 
2 Rådgivning och annat personligt stöd. 
Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans. 
Ledsagarservice. 
Biträde av kontaktperson. 
Avlösarservice. 
Korttidsvistelse utanför hemmet. 
Korttidstillsyn (för skolungdomar över 12 år). 
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service (för barn och ungdomar som behöver bo utanför 
föräldrahemmet).   
Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 
Daglig verksamhet (Nordström & Thunved, 2001). 
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diagnosstyrd utan bedöms utifrån graden av stödbehov och utgörs av personer som vid en 

bedömning anses ha andra långvariga fysiska och psykiska funktionshinder som inte beror på 

normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och förorsaka betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen. I regeringens proposition säger man att funktionshindret; 

 

”Skall ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt påverkar 
flera livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid och därmed behov av 
habilitering och rehabilitering. Det gäller om t.ex. en person till följd 
av funktionshinder dagligen är mycket beroende av hjälp eller har 
återkommande behov av annan persons hjälp för den dagliga 
livsföringen i boendet” (Prop. 1992/93:159 s. 55). 

 

Många människor lever med sådana funktionshinder som leder till stora beroendeförhållanden 

till omgivning. De funktionshindrades ansvar och inflytande är ofta begränsat (ibid.). Printz 

(2001) påpekar att praxissvårigheter finns när det gäller att tolka lagen och det är den tredje 

persongruppen som är problematisk när LSS ska tillämpas. För att lagen ska vara tillämplig 

måste alla de tre rekvisiten vara uppfyllda.  

 

”Kraven att funktionshinden skall orsaka betydande svårigheter i 
vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service hänger 
ihop. Här ska man se den psykiskt funktionshindrades hela tillvaro” 
(Printz, 2001 s. 45).  

 

Enligt Socialstyrelsen  (1999) uppger LSS-handläggarna i en utvärdering att de saknar bra 

kriterier vid bedömning av personkretstillhörighet. Begreppet ”varaktighet” ställer till med 

problem och uppges vara svårt att tolka i relation till psykiska funktionshinder. Vidare visade 

det sig att psykiskt funktionshindrade oftare får avslag på personkretstillhörigheten jämfört 

med andra funktionshindrade. En orsak till detta kan vara att LSS-insatserna preciseras på ett 

sådant sätt som inte stämmer överens med de behov som dessa människor kan ha. Vidare 

upplever LSS-handläggare att de måste skaffa sig ett psykiatriskt sjukdomstänkande för att 

kunna ta ställning till begreppen i LSS och dess innebörd (ibid.). Även organisationen och 

styrformen av verksamheten i kommunen påverkar LSS- handläggarnas roll när det gäller 

agerandet i det enskilda ärendet. En beställar- och utförarmodell (myndighetsutövning skild 

från arbetsledarfunktion) i kommunen medför att det är svårt för handläggarna att följa 

konsekvenserna av beslut och hur de påverkar den enskilde. Antalet psykiskt 

funktionshindrade som får LSS-insatser är relativt få i landet och därmed är det svårt att 
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upprätthålla en kompetens hos LSS-handläggare. Utvecklingen av rättstillämpning sker bland 

annat genom att handläggare utbyter erfarenheter med sina kollegor som leder till en 

överspridning av kunskaper. Efterhand växer det fram ett gemensamt sätt att hantera LSS-

frågor för psykiskt funktionshindrade, emedan praxis däremot kan skilja mellan kommunerna. 

Många handläggare anser att LSS är svår att tillämpa på psykiskt funktionshindrade. 

Personkretsen är inte nog tydligt inringad och skillnaderna när det gäller behov måste göras 

tydligare mellan fysiskt och psykiskt funktionshindrade (Socialstyrelsen, 1999).  

Printz (2001) anser att LSS-handläggare oftast koncentrerar sig på den enskildes förmåga 

att klä på sig och deras sätt att sköta sin hygien. Detta ger i sin tur ett missvisande resultat för 

gruppen psykiskt funktionshindrade. Ibland kan det vara kränkande och svårt för den enskilde 

att berätta för en handläggare att det kan vara svårt att stiga upp från sängen eller att sköta sin 

hygien. Detta medför många gånger att psykiskt funktionshindrade försöker tona ner sina 

problem eller kanske helt avstår från att söka vissa insatser. Stödbehovet hos dessa personer 

skiljer sig från andra grupper som ingår i denna personkrets och därmed kan lagen vara svår 

att tillämpa fastän individen själv kan beskriva sina problem. 

 

Skillnader mellan SoL och LSS 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) det yttersta ansvaret för att alla 

som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Sett ur individens 

perspektiv är det stora skillnader i de insatser som beviljas enligt LSS eller SoL. 

Ambitionsnivån ligger högre i LSS och i 7 § 2 st anges kvalitetsnivån på insatserna, där 

fastslås att den enskilda individen skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Medan insatser 

enligt SoL 4 kap. 1 § 2 st, skall tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Insatserna enligt LSS är i 

stort sett avgiftsfria förutom några undantag. Medan egenavgifterna för omsorgsavgifter enligt 

SoL har den senaste tiden ökat kraftigt och det egna inflytandet över insatserna är betydligt 

större om det är av LSS karaktär (SOU 2000:3). Enlig 8 § LSS, insatserna skall ges till den 

enskilde endast om han begär det. Tolkningen av denna paragraf har ofta gjorts utifrån att den 

psykiskt funktionshindrade själv måste bege sig till socialkontoret för att där begära att få 

insatser enligt LSS. Från lagstiftarnas sida har inte detta varit meningen, utan bestämmelsen 

har tillkommit för att den enskilde inte ska påtvingas insatser. Betoningen av den enskildes 

inflytande är viktig för den psykiskt funktionshindrade på grund av att de i regel har 

erfarenheter av att inte bli tagna på allvar eller att människor inte lyssnar på dem (Printz, 

2001).  
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I regeringens proposition (Prop.1992/93:159) betonas vikten av den enskildes rätt till 

delaktighet i de beslut som tas. I LSS § 10 anges att den enskilde ska ha rätt till en individuell 

plan på egen begäran, där beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den 

enskilde. Planen är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta 

samordning mellan de olika organ som ger stödinsatser. Det är kommunen som har det största 

ansvaret för samordning, men det är av stor vikt att samverkan sker mellan kommun och 

landsting. Vidare skall handikapporganisationerna kunna lämna förslag och synpunkter och 

det är viktigt att ta del av deras synpunkter. 

Intresseorganisationer 
I Goldberg (2000) skriver författarna Eliasson-Lappalainen, Meeuwisse och Sunesson att 

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) vid olika tillfällen har slagit larm om att 

psykiskt funktionshindrade har glömts bort eller inte fått det stöd av samhället som de 

behöver. Detta har medfört att de psykiskt funktionshindrade har hamnat mellan öppenvården 

som ofta är otillgänglig och de många indragna platserna i slutenvården eller mellan 

socialtjänsten och psykiatrin. RSMH bidrog bland annat till att missförhållanden inom 

mentalvården blev uppmärksammade. Föreningen bildades 1967 av patienter på Långbro 

sjukhus och har sedan dess vuxit till en rikstäckande organisation med 120 lokalavdelningar i 

Sverige. Medlemmarna består till största delen av patienter eller före detta patienter inom 

psykiatrin.  

Föreningen skapar bland annat nätverk för kamratkontakt och ömsesidig hjälp, 

brukarstyrda dagverksamheter, studiecirklar, arbetskooperativ och behandlingshem. Det allra 

viktigaste för organisationen är att erbjuda en mötesplats för sina medlemmar där de kan 

känna trygghet, utan tvångsmedicinering och inlåsning. Föreningen vill vara företrädare för en 

”motkultur” som baserar sig på skarp kritik mot psykiatrin och antipsykosmedicinerna. De 

arbetar för att förbättra vården, stödet och servicen för psykiskt funktionshindrade och blir 

ofta tillfrågade av statliga och kommunala myndigheter vid olika utredningar när det gäller 

dessa frågor. Lokalföreningarna är beroende av finansiellt stöd från landsting eller kommuner 

för att driva sina verksamheter. RSMH har i en undersökning intervjuat före detta patienter 

och i intervjuerna har det framkommit ett utbrett missnöje över vården, planering inför 

utskrivning, boendet och isoleringen (Goldberg, 2000).  

Riksförbundet av intresseföreningar för schizofreni (Riks IFS) stödjer och organiserar 

människor som har drabbats av schizofreni eller andra psykossjukdomar och försöker även 

bekämpa fördomar och okunskap om psykossjukdomar. Föreningen verkar för att tillvarata 
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intressen, rättigheter och stöd för att de drabbade och deras anhöriga ska kunna leva ett 

självständigt och meningsfullt liv. Ofta kan det vara så att den psykiskt funktionshindrade 

saknar sjukdomsinsikt vilket skapar problem för den sjuke och deras anhöriga. Riks-IFS pekar 

på problemet att den psykiskt funktionshindrade själv måste söka insatserna.  Föreningen 

påpekar också att det inte är ovanligt att psykiskt funktionshindrade vräks från sina bostäder 

som en följd av att de inte har erbjudits tillräckligt med stödinsatser. Detta beror ofta inte på 

att de inte klarar av eget boende. Orsaken har kunnat vara att de inte har betalat hyra i tid eller 

varit störande för grannarna.  

Riks-IFS medverkar som sakkunnig i vissa statliga utredningar och fungerar även som 

remissinstans i ärenden som berör psykiskt funktionshindrade. Föreningen bevakar forskning 

på området, erbjuder olika former av råd och stöd och utbildningsinsatser bedrivs som riktas 

både till anhöriga, psykiskt funktionshindrade och allmänheten. Ett sjuttiotal lokalföreningar 

är knutna till Riks-IFS och dessa tjänar i första hand som mötesplatser och stödforum för 

anhöriga till psykiskt funktionshindrade. Lokalföreningarna försöker fungera som både 

påtryckargrupper och samarbetspartners till kommun och landsting och många driver egna 

projekt, ofta med inriktning på boende och sysselsättning. De anordnar även föredrag, 

studiecirklar, studiebesök och konferenser. Både RSMH och Riks-IFS drivs på ideell basis 

och har därmed begränsade tillgångar till sitt förfogande (ibid.). 

Personliga ombud 
Socialstyrelsen har lämnat stimulansbidrag till försöksverksamheter med personliga ombud 

för psykiskt funktionshindrade. Personliga ombud har till uppgift att hjälpa till och samordna 

insatser av stöd, service och vård utifrån de psykiskt funktionshindrades behov och 

rättigheter. Två huvudformer av personliga ombud förordas av Socialstyrelsen, en där 

kommunen och landstinget har ett ansvar att samordna och organisera en personlig 

ombudsverksamhet och en annan där fristående verksamheter som t.ex. stiftelser eller 

intresseorganisationer ansvarar för de personliga ombuden. Beroende på vad den psykiskt 

funktionshindrade själv önskar ska den enskilde ges möjlighet att själv välja lämpligt ombud   

som kan vara helt fristående från myndigheter.  

Personliga ombud har även till uppgift att se till att en individuell plan upprättas och följs 

upp som samordnar resurser och insatser. I Socialstyrelsens utvärdering (1999) av dessa 

verksamheter har det visat sig att de personliga ombuden har kunnat hjälpa den psykiskt 

funktionshindrade i 80 % av fallen att få stöd via LSS jämfört med 5-10 % i övriga landet där 

inte verksamheter med personliga ombud funnits. Även psykiskt funktionshindrades sociala 
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nätverk och livskvalitet har förbättrats, vårdbehoven har minskat i framförallt sjukhusvård och 

inom psykiatrin.  

Enligt Socialstyrelsen har de psykiskt funktionshindrade bedömt verksamheten med 

personliga ombud positivt och ansett att allt gick bättre när de hade ett ombud som tog på sig 

ett särskilt ansvar för att hjälpa och stödja. Socialstyrelsen anser också i sin utvärdering av 

psykiatrireformen att många psykiskt funktionshindrade behöver ett personligt ombud 

(Socialstyrelsen, 1999).  

  

Studiens genomförande 

Enligt Widerberg (2002) syftar kvalitativ forskning till att klargöra egenskaper och karaktärer 

i ett fenomen, medan kvantitativ forskning försöker fastställa mängden. Syftet med studien 

var att söka identifiera vilka faktorer som kan ligga till grund för att färre personer med 

psykiska funktionshinder får insatser enligt LSS än vad som beräknats. Denscombe (1998) 

anser att ett avgörande val ska tas när intervjuer ska användas. Valet står mellan att samla 

ytlig information av ett större antal människor eller material med mer djupgående insikter i 

ämnet av ett mindre antal människor. 

    För att få en så nyanserad bild som möjligt av varför psykiskt funktionshindrade har 

svårigheter att få sina behov tillgodosedda genom LSS föll valet på att intervjua personer med 

stor kännedom om denna problematik. Intervjuer genomfördes med LSS-handläggare, 

representanter för intresseorganisationer och personliga ombud för att belysa deras synpunkter 

om frågeställningen. Intervjupersonerna som valdes bör ha kännedom om vilka faktorer som 

ligger till grund för att endast 2600 personer får insatser enligt LSS mot tidigare beräknade 

20 000-40 000. Antalet LSS-handläggare och personliga ombud i kommunerna är få och 

därmed gjordes intervjuerna i ett antal olika kommuner för att få ett större urval. Sammanlagt 

planerades intervjuer med sammanlagt elva personer, tre LSS-handläggare, två representanter 

för intresseorganisationer och sex personliga ombud i tre kommuner. 

    Närmast ansvariga chefer till LSS-handläggare och personliga ombud kontaktades per 

telefon och informerades om studiens syfte och deras samtycke inhämtades innan intervjuerna 

genomfördes. Vidare kontaktades två representanter för intresseorganisationer per telefon och 

tillfrågades om deltagande i studien. En av intresseorganisationerna ansåg att en representant 

som nyligen hade gått i pension var mest insatt och hade de största kunskaperna när det gällde 

LSS-insatser för psykiskt funktionshindrade. En medlem som har hand om telefonkontakter 

på intresseorganisationen ville själv kontakta personen ifråga och få hans samtycke till att 
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ställa upp på intervjun. Därefter skulle medlemmarna i föreningen ta ställning till om 

personen skulle få förtroendet att företräda dem. Efter omröstningen på ett medlemsmöte fick 

vi ta del av deras beslut per telefon och resultatet var positivt.  

Informationsbrev och en intervjuguide med färdigställda forskningsfrågor skickades ut till 

samtliga deltagare i intervjuerna och därefter kontaktades samtliga intervjudeltagare per 

telefon varpå tid och plats för intervjuerna bestämdes. Intervjuer genomfördes på 

vederbörandes arbetsplats eller lokal förutom en som genomfördes hemma hos en av 

intervjuarna. I samband med att intervjupersonerna kontaktades per telefon tillfrågades de om 

de föredrog att bli intervjuade av en, två eller oss alla tre intervjuare. Det ansågs inte vara 

något hinder utan det sågs snarare som positivt att alla var med. Någon uttryckte att 

intervjuerna flyter lättare när man är flera som samtalar om ämnet. Intervjupersonerna 

tillfrågades om tillåtelse att använda bandspelare under intervjuerna och informerades också 

att all information ska behandlas konfidentiellt. 

 I samband med en intervju av en representant för en intresseorganisation blev vi 

tillfrågade av representanten om några medlemmar fick vara med under intervjun och lämna 

sina synpunkter på de forskningsfrågor som ställdes. Detta erbjudande tog vi tacksamt emot 

och till vår stora förvåning och glädje var det en grupp på sammanlagt åtta personer som ville 

medverka vid intervjun. När alla intervjuerna var genomförda avlyssnades banden och 

intervjuerna skrevs ut ordagrant och utifrån detta kodades och analyserades materialet 

noggrant. Denscombe (1998) anser att vid kodning söker man mönster för att kunna skapa 

begreppskategorier. När kodningen var färdigställd sammanställdes meningarna till en text 

som redovisas i den kommande analysdelen. De olika kategorierna finns under rubrikerna; 

svårigheter vid tillämpning av lagstiftning, kunskap om psykiska funktionshinder, motivation 

för att söka LSS-insatser, kunskaper och information om LSS-insatser hos psykiskt 

funktionshindrade, möjligheter att få LSS-insatser, förslag till förändringar i lagstiftningen 

och samverkan. 

 

Metoddiskussion 

I informationsbrevet till samtliga informanter skrevs att intervjuerna skulle pågå under cirka 

en timme, vilket inte har stämt i någon av intervjuerna. Det stora intresset som visades från 

deltagarnas sida medförde att intervjuerna pågick under en betydligt längre tid än beräknat. 

Tyngdpunkten i vår studie är större ur ett brukarperspektiv genom att intervjuer har 

genomförts med ett större antal intervjupersoner som belyser brukarnas situation och deras 

åsikter. Tanken från vår sida var från början att belysa studien ur ett myndighetsperspektiv, 
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men när detta unika tillfälle gavs blev det naturligt att belysa situationen ur ett 

brukarperspektiv. Nu efteråt har vi funderat på om intervjun med brukarna borde ha gjorts på 

ett annat sätt, om vi skulle ha bett att få återkomma vid ett senare tillfälle för att vara bättre 

förberedda. Nu blev det mera en improviserad intervju, men det var den intervjun som gjorde 

största intrycket. I kvalitativ forskning med intervjuer finns det alltid en risk att informanten 

missuppfattar de frågor som ställts eller att de svar som analyseras kan feltolkas. I de 

kommuner som vi har genomfört vår studie tolkades LSS-lagstiftningen relativt lika. Vid ett 

större urval av kommuner hade det kanske funnits olika synsätt att tolka lagstiftningen som 

medför att fler psykiskt funktionshindrade hade fått tillgång till LSS-insatser. Detta hade 

kanske medfört att intervjuerna som vi har analyserat hade fått en annan synvinkel. 

   Vid intervjutillfällena upptäcktes variationer hos intervjupersonerna dels hur insatta de var i 

LSS-lagstiftningen, skillnader i erfarenhet och olika organisationssätt att arbeta med psykiskt 

funktionshindrade. Kommunerna har organiserat verksamheten av LSS-handläggning på olika 

sätt. I en av kommunerna finns en speciell LSS-handläggare som endast arbetar med ärenden 

för psykiskt funktionshindrade och handlägger ärenden enligt både SoL och LSS. I andra 

kommuner arbetar handläggare med hela personkretsen. Det fanns också skillnader mellan de 

personliga ombuden när det gällde hur länge verksamheten hade pågått. I de kommuner vi 

utförde intervjuerna arbetade två personliga ombud, en man och en kvinna. Tanken bakom 

detta var att psykiskt funktionshindrade skulle ha en möjlighet att själva kunna välja ett 

kvinnligt eller manligt personligt ombud.   

 

Analys 
Av de svar som intervjupersonerna lämnade kristalliserades ett antal olika aspekter av 

upplevda svårigheter för psykiskt funktionshindrade när det gäller att få tillgång till LSS-

insatser. Under varje rubrik finns i de flesta fall intervjupersonernas åsikter på de ställda 

forskningsfrågorna.  

 

Svårigheter vid tillämpning av lagstiftningen 

Vid intervjuerna framkom att det finns flera problem för psykiskt funktionshindrade när det 

gäller att få sina behov tillgodosedda genom LSS-lagstiftningen. Ett av problemen ansågs vara 

att psykiskt funktionshindrade själva måste begära insatserna för att få dem och ofta begär 

dessa personer ingenting. Vidare anses att lagen är svår att tillämpa då brukarna själva måste 
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ta initiativ till att söka LSS-insatser. En LSS-handläggare ansåg att det var problematiskt med 

denna grupp av människor som inte vill ha hjälp och säger;  

”Personer med denna problematik söker inte insatser själva utan 
de vill vara ifred och låser därför sina dörrar. Svårast med denna 
grupp som inte vill ha hjälp, det är den svåraste gruppen”.   
 

Hjälp och stöd kan inte påtvingas, först måste en kontakt etableras under en längre tid. Oftast 

görs en SoL-utredning för att motivera personen att ta emot hjälp som ofta kan vara i form av 

hemtjänst. Andra LSS-handläggare säger att det är få psykiskt funktionshindrade som söker 

LSS-insatser och att orsaken till detta är att de får bistånd enligt SOL. 

En representant för en intresseorganisation anser att svårigheterna att tillämpa lagen på 

psykiskt funktionshindrade har att göra med hur lagen är upplagd med sin personkrets. Lagen 

visar inte klart och tydligt att psykiskt funktionshindrade tillhör den tredje punkten och 

därmed skulle vara berättigad till dessa insatser. Personen ifråga anser att lagen är luddig och 

förstår inte vilka av de psykiskt funktionshindrade som egentligen kan söka. Vidare påpekas 

att psykiska funktionshinder inte syns utanpå. Sitter individen däremot i rullstol eller går med 

stöd av käpp är det klart att personen har ett funktionshinder genom att det är synligt. 

Psykiska sjukdomar kan gå i skov vilket kan innebära bättre och sämre perioder som är 

individuellt genom att sjukdomen kan yttra sig på olika sätt mellan olika individer. 

Intervjupersonen har också den åsikten att den kommun som hon är verksam i blandar ihop 

LSS och SoL för att komma undan sitt ansvar för psykiskt funktionshindrade. I många 

kommuner arbetar man nästan uteslutande enligt SoL eftersom den inte är en rättighetslag 

som LSS. En annan representant för en intresseorganisation uttrycker sig på följande sätt; 

”Spontant säger jag att lagen kanske är tillräcklig men det saknas kunskaper och kompetens 

om funktionshindret”. 

 En av LSS-handläggarna anser att kommunernas tjänstemän inte har tolkat lagen som 

lagstiftarna tänkt sig och därmed har LSS-handläggare avslagit ansökningar vilket har medfört 

att överklagningar har prövats. Det handlar om hur rättspraxis har utvecklat sig. Från 

lagstiftarnas sida ansågs att psykiskt funktionshindrade också har betydande svårigheter i sin 

vardag anser LSS-handläggaren. Länsrätten har i en dom gått igenom vilka kriterier som ska 

vara uppfyllda för att få personkretstillhörighet i den tredje punkten. Det är samma kriterier 

för psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Lagstiftarna var för luddiga och därigenom blev 

rättspraxis för hård mot psykiskt funktionshindrade. Man drog betydande svårigheter till de 

praktiska hjälpbehoven, mycket mer än vad lagstiftarna har avsett. Länsrätten har utvecklat i 

domslut vad stora och varaktiga funktionshinder med betydande svårigheter och omfattande 
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behov av stöd innebär. Det handlar enligt handläggaren om att inte på egen hand klara 

vardagsrutiner som hygien och påklädning vilket inte är psykiskt funktionshindrades största 

bekymmer. LSS-handläggaren uttrycker sig på följande sätt; ”Det ett stort problem att 

rättspraxis utvecklades åt det hållet, det medför att psykiskt funktionshindrade inte får den 

hjälp de behöver”. De personliga ombud som arbetat en längre tid med psykiskt 

funktionshindrade anser att lagen är tolkningsbar och att det kan vara skillnader mellan olika 

kommuner. Enligt deras mening tolkas inte lagen till psykiskt funktionshindrades fördel. 

 

Kunskap om psykiska funktionshinder 

Samtliga personliga ombud påpekar under intervjuerna att psykiskt funktionshindrade blir 

bemötta på ett annat sätt när de ska träffa myndighetspersoner om ett personligt ombud finns 

med och detta påpekas ofta av de psykiskt funktionshindrade. Detta upplevs som tragiskt av 

ett personligt ombud och en önskan finns att det inte skulle behöva vara så här. Vidare anses 

det att många myndighetspersoner sitter bakom sina skrivbord och är rädda för psykiskt 

funktionshindrade eller tycker att de är knepiga. Ett personligt ombud säger följande; 

”Handläggare är också rädda och har inte den rätta förståelsen eller förmågan att lägga 

fram det på ett sätt så det blir förståeligt för dessa personer”. Ett annat personligt ombud 

berättar att hon i sitt samarbete med försäkringskassan upplevt att en anställd var rädd för 

psykiskt funktionshindrade. Flera personliga ombud anser att det behövs mer kunskaper om 

psykiska funktionshinder hos myndighetspersoner.  

En representant för en intresseorganisation upplever att det inte finns tillräckligt med 

kunskaper om psykisk ohälsa och därmed ingen förståelse för vilka funktionsnedsättningar 

detta kan medföra. Representanten ger följande beskrivning;  

”På måndag kan man må väldigt bra och fungera medan man nästa 
dag mår väldigt dåligt, och träffar man då en handläggare på 
måndag då tycker handläggaren att personen klarar sig och då 
missar man ju.”  

 

Representanten efterlyser mer hjälp till självhjälp och med detta menar intervjupersonen att 

det saknas kunskaper och kompetens hos myndighetspersoner om funktionshindret hela vägen 

från läkare till handläggare. Ett annat problem är bemötandet som är mycket viktig för 

kommunikationen och många funktionshindrade har dåliga erfarenheter av kontakten med 

myndighetspersoner och det medför att ett fåtal vill söka hjälp. En person med psykiska 

funktionshinder uttrycker det så här;  



 20

”Man blir inlagd något dygn, när man blir utskriven händer 
ingenting, du får bena i det här själv. Du får en stämpel, du är 
schizofren ta Nozinan, ingen tar reda på orsaken, vad som har 
hänt”.   

 

 

En psykiskt funktionshindrad anser att det inte är många bland dem som orkar kämpa emot 

myndigheter. De påpekar att hjälp ofta sätts in för sent, och att hjälp till självhjälp är viktigt. 

När sjukdomen bryter ut får den enskilde oftast ingen hjälp och intervjupersonen anser att 

hjälpen i regel sätts in först när situationen har blivit katastrofal. Vidare beskriver denne att 

hon under en tidsperiod av sju år levt utan socialt umgänge och att detta till slut upplevdes 

som normalt av intervjupersonen. Intervjupersonen anser att det inte hade behövts mediciner 

om hjälpen hade satts in i början. Problemen som också upplevs är okunskapen bland läkare. 

Det kan ta upp till ett år innan psykiskt funktionshindrade överhuvudtaget får träffa en läkare. 

Många gånger kan man inte hålla räkning på antalet läkare man träffat och det gäller även 

andra myndighetspersoner. En annan av de psykiskt funktionshindrade säger;  

 
 
”Det här med läkare har jag upplevt väldigt negativt och oftast 
säger de, - jag är läkare stick inte upp. Man blir vid bemötandet 
nedtryckt. Jag har träffat många läkare, man får berätta sin historia 
om igen.” 

 

De personliga ombuden anser att det är viktigt med kunskaper om psykiska funktionshinder 

och dess karaktär och att det behövs mer kunskaper om funktionshindret hos alla 

myndighetspersoner som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade. Det finns en stor 

tilltro till medicinska behandlingar och psykiskt funktionshindrade ses fortfarande ur ett 

medicinskt perspektiv. Synsättet att se funktionshindret som behovsrelaterat och att individen 

behöver stöd för att få en möjlighet att skapa sig en meningsfylld tillvaro har inte riktigt slagit 

igenom. Lagstiftningen kan också vara svår att tillämpa om det inte finns tillräckliga 

kunskaper hos myndighetspersoner om skillnaden mellan sjukdomen och funktionshindret. 

Vidare anses att intresseorganisationerna gör ett stort arbete genom att sprida kunskap om 

olika psykiska funktionshinder. De blir inbjudna till seminarier med olika teman och 

föreläsningar om bland annat psykiska sjukdomar och vilka konsekvenser dessa kan medföra. 

I en del kommuner arbetar LSS-handläggare med alla tre grupper inom personkretsen.  

LSS-handläggare kommer inte i kontakt med psykiskt funktionshindrade beroende på att 

ärenden som berör dessa personer i första hand handläggs av SoL-handläggare. Därmed får 
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inte LSS-handläggare någon större erfarenhet om psykiska funktionshinder. En av LSS-

handläggarna säger; ”Vi har inte någon person med ren psykiatrisk diagnos som har sökt LSS-

insatser och fått avslag, vi har däremot flera utvecklingsstörda som söker insatserna”.  Det 

fåtal ärenden som vissa LSS-handläggare kommer i kontakt med har handlat om 

dubbeldiagnoser där man oftast har en form av utvecklingsstörning och detta har medfört 

tillhörighet i grupp ett i personkretsen. En annan kommun har organiserat det så att det finns 

en handläggare som arbetar enbart med den tredje gruppen i personkretsen. Handläggaren 

handlägger både SoL- och LSS-insatser för psykiskt funktionshindrade och anser att det 

behövs både kunskaper och erfarenhet i arbetet med dessa människor för att kunna tillgodose 

deras behov och bemöta dem på ett bra sätt. 

En av LSS-handläggarna anser att SoL-insatser skulle kunna vara tillräckliga för psykiskt 

funktionshindrade, men där har kommunen dragit alltför snäva riktlinjer och därmed räcker 

inte SoL-insatserna till. Oftast har hemtjänsten inte tid eller kunskap för att tillgodose dessa 

människors behov. Hemtjänstens personal kan känna sig otillräckliga och upplever en hotbild 

i arbetet och därför har vissa kommuner organiserat boendestöd, vilket innebär en typ av 

hemtjänst där personalen har kunskap om olika psykiska funktionshinder. Personliga ombud 

beskriver detta på följande sätt; 

”De får hjälpen i hemmet för att det inte funkar i lägenheten. Utför 
hemtjänstuppgifter fastän dom jobbar på ett annat sätt: hjälp till 
självhjälp, man kan inte sätta sig och titta på TV när boendestödet 
kommer, man måste vara delaktig och hjälpa till, städa, tvätta, 
planera och handla.”   
 

Boendestödet hjälper även till med att ansöka om till exempel sjukbidrag, göra 

överklagningar, följa med till tandläkaren och så vidare. Boendestöd kostar omkring 400-500 

kronor i månaden till skillnad mot LSS-insatsen personlig assistans som är avgiftsfri. Denna 

avgift kan ses som allt för hög av många psykiskt funktionshindrade på grund av att deras 

pensioner och inkomster inte är särskilt höga och det kan medföra att de inte vill ha den hjälp 

som boendestödet skulle tillföra. 

 

Motivation för att söka LSS- insatser 

En allmän uppfattning hos intervjupersonerna är att de flesta psykiskt funktionshindrade inte 

har motivationen att söka insatserna. Arbetet för SoL-handläggare, hemtjänstpersonal, 

intresseorganisationer och personliga ombud består till stora delar av motivationsarbete för att 

den funktionshindrade ska ta emot insatser. Det finns en hake i varför många inte väljer att 
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söka insatserna och det är att LSS bygger på att funktionshindret ska vara omfattande och 

varaktigt. 

 Fastän de psykiskt funktionshindrade kan leva i misär när de har sina skov så fungerar 

många väldigt bra mellan dessa och vill därför inte ta emot hjälp. De accepterar inte detta med 

varaktighet för att deras mål är att leva ett normalt liv och de flesta psykiskt funktionshindrade 

anser själva att de ska bli bättre med tiden. Psykiskt funktionshindrade vill inte ha en stämpel 

på sig som säger att de kommer att vara funktionshindrade större delen av sitt liv. En 

representant för en intresseorganisation anser att tyngdpunkten inte ska läggas på varaktigt 

funktionshinder och uttrycker det som följer; ”Vem vill ha ett varaktigt funktionshinder, målet 

är ju att bli frisk”. Detta är även orsaken till varför så få psykiskt funktionshindrade söker 

LSS-insatser, även om det periodvis finns svårighet med att klara av sin dagliga livsföring 

påpekar informanten. 

 

Kunskaper och information om LSS-insatser hos psykiskt funktionshindrade  

Psykiskt funktionshindrade påpekade under intervjun att de inte har någon kännedom om 

LSS-insatser och deras rättighet att söka dessa insatser. En av intervjupersonerna säger; ”Ja 

ingen har då informerat mig någon gång om LSS”. De anser att ingen tar ansvar och 

informerar dem om vilka rättigheter de har, de måste själva söka information.  

Intresseorganisationernas uppfattning är att informationen till brukarna är under alla kritik. 

För att kunna söka insatserna måste det finnas kännedom hos dem om att insatserna finns. 

LSS-handläggare bedriver ingen uppsökande verksamhet för att komma i kontakt med dessa 

personer, de anser att det är personens eget ansvar att söka dessa insatser. Förhoppningar 

fanns bland samtliga intervjupersoner att antalet sökande till LSS-insatser bland psykiskt 

funktionshindrade kommer att bli större i och med att verksamheter med personliga ombud i 

kommunerna har utökats. De personliga ombuden bedriver uppsökande verksamhet och 

kontakt har tagits med Röda korset, ansvariga för fastighetskontor i kommunen och 

distriktsjuksköterskor för att få kännedom om människor som har psykiska problem och som 

behöver få hjälp. I den uppsökande verksamheten finns förhoppningar om att få kontakt med 

de människor som har de största behoven av dessa insatser.  

Två av de personliga ombuden hade en avvikande uppfattning mot de andra 

intervjupersonerna när det gällde kunskaper om rättigheter och insatser hos de psykiskt 

funktionshindrade. Enligt de här intervjupersonerna kände de flesta psykiskt 

funktionshindrade i deras kommun till att det fanns LSS-insatser och en av intervjupersonerna 

säger;  
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”Många känner till sina rättigheter och känner även en viss 
samhällsilska. De ställer krav på att vi förändrar oss, nya krav och 
snabbare tempo. Många vet var de har sina rättigheter”.  
 

De personliga ombuden anser att det är en stor skillnad mellan den nya generationen psykisk 

funktionshindrade och den tidigare generationen ifråga om krav.  Intervjupersonerna beskriver 

att psykiskt funktionshindrade från den äldre generationen, som tidigare har bott på 

institutioner inte har så stora krav och att de kan vara nöjda över småsaker som till exempel en 

kaffepaus och cigaretter. Många i den yngre generationen med psykiska funktionshinder lever 

ett liv som alla andra i samhället, medelåldern är omkring 35-40 år och vissa har också barn. 

De vet sina rättigheter, men vill inte alltid kännas vid sina skyldigheter.  

 

Möjlighet att få LSS-insatser 

De personliga ombuden träffar sina kolleger i andra kommuner i Sverige och utbyter 

erfarenheter med varandra. I intervjuerna beskrev de att det finns skillnader mellan 

kommunerna när det gäller att bevilja LSS-insatser till psykiskt funktionshindrade. 

Varianterna är många och i vissa kommuner är antalet beviljade LSS-insatser väldigt lågt 

beroende på hur lagen tolkas. En av de personliga ombuden säger; ”Lagen är tolkningsbar 

och i vår kommun får man inte tolka lagen till fördel för psykiskt funktionshindrade”. En 

handläggare påpekade att det är väldigt få personer med psykiska funktionshinder som har 

LSS-insatser i deras kommun och sade;  

”Omsorgen som tillhör en av personkretsarna har den största 
möjligheten att få sina behov tillgodosedda genom LSS. Man kan 
säga att lagen är formad för dem”.  

 

Ett av de personliga ombuden försökte dra sig till minnes hur många psykiskt 

funktionshindrade som hade haft LSS-insatser av de 60-80 klienter som denne hade haft under 

den tid som verksamheten hade varit igång i den aktuella kommunen. Intervjupersonen trodde 

att det var fyra eller fem som hade fått LSS-insatser och en grov uppskattning var att det 

kanske hade varit femton sökande. De personer som fått insatser enligt LSS har förutom sina 

behov av stödrelaterade insatser också fått en medicinsk diagnos efter en ny utredning vilket 

har medfört att dessa personer har fått tillgång till LSS-insatser. Vidare anser intervjupersonen 

att en stor del av problematiken när det gäller att få tillgång till LSS beror på att många 

psykiskt funktionshindrade har bristfälliga utredningar och även att många är tveksamma till 

att vara med på en utredning. Idag finns en helt annan kunskap och skulle alla som har en 
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psykotisk diagnos gå igenom en ny utredning skulle det upptäckas medfödda hjärnskador och 

därmed skulle andra diagnoser ställas.  

Två personliga ombud har upplevt hur livet har förändrats när en klient även har fått 

diagnosen låg begåvning efter en utredning. Personen ville själv ansöka om LSS-insatser och 

fick det beviljat genom att han fick personkretstillhörighet i grupp två. De personliga 

ombuden anser att livet har förändrats för deras klient och uttrycker;  

 
 
   ”Ibland kan man nästan tycka att det är som himmel och helvete, när du får 

LSS-insatser får du allt, ohämmat allting. Om du inte har tillgång till LSS 
       och är under SOL, får du nästan ingenting, du har absolut inga 
      rättigheter”. 

 

En representant för en intresseorganisation säger att den här gruppen saknar förespråkare som 

följer upp lagstiftningen i kommunerna och som bevakar deras rättigheter. Det bästa vore att 

psykiskt funktionshindrade själva skulle föra sin egen talan men de saknar oftast den kraften, 

de har nog med sin sjukdom, som en av informanterna uttrycker; ”Men hur är det med en 

person som redan har en stämpel på sig som psykiskt sjuk, då lär man inte bry sig om den 

personens åsikt”.  

 
Förslag till förändringar i lagstiftningen 

En LSS-handläggare ansåg att det behövdes förändringar i lagstiftningen när det gäller rätten 

till personlig assistans för psykiskt funktionshindrade. Intervjupersonen beskriver att det finns 

psykiskt funktionshindrade som har stora och omfattande problem med att göra sig förstådda 

för omgivningen eller som behöver uppmanas genom ett passivt stöd för att utföra saker och 

uttrycker det på följande sätt; ”Jag för min del tycker att det är handikappande att en person 

kan sitta och svälta med portionen framför sig”. Vidare säger intervjupersonen på följande 

sätt; ”Det finns personer som inte har med kroppen nedåt från midjan, klär på sig på 

överkroppen, men inte underkläder, byxor eller strumpor”.  I dessa  situationer skulle 

intervjupersonen önska att de här personerna fick tillgång till LSS-insatsen personlig 

assistans, men enligt lagen måste funktionshindret vara stort och varaktigt, förorsaka 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stödbehov. Dessa 

kriterier måste vara uppfyllda för att få insatserna vilket innebär att psykiskt 

funktionshindrade oftast inte får tillgång till LSS-insatser säger, LSS-handläggaren. 

Sysselsättningen för psykiskt funktionshindrade ansågs vara ett stort problem och ett av de 

personliga ombuden tyckte att lagstiftningen borde ändras när det gällde rätten till 
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sysselsättning. Många psykiskt funktionshindrade uttrycker att de vill ha någonting 

meningsfullt att göra och detta var ett önskemål som vissa av de personliga ombuden ofta 

möter. Ett av de personliga ombuden ansåg att de fick vara på sin vakt när det gällde 

sysselsättningsplatser för deras klienter. Farhågor finns att psykiskt funktionshindrade 

kommer att mista de fåtal platser som finns för dem. En rädsla finns att grupp ett och två inom 

personkretsen växer sig allt för stora eftersom det numera är lättare att ställa diagnos på olika 

hjärnskador.  Detta medför att dessa personer får personkretstillhörighet i LSS, vilket innebär 

att de har laglig rätt till daglig sysselsättning och därmed behövs alla sysselsättningsplatser för 

dem. 

 Både intresseorganisationer och psykiskt funktionshindrade anser att de borde ha samma 

rättigheter som de andra persongrupperna i lagen till daglig sysselsättning och att tyngden inte 

läggs på varaktigt funktionshinder. En representant för en intresseorganisation säger följande;  

        
         ” Det är många som har en bra utbildning och kompetens som inte tas 

 tillvara utan då har man bara ett alternativ den sysselsättning som finns 
 inom kommunen, unga friska människor va!  Ska de tvingas vara 
  pensionärer”.   

 

Alla intervjuade var överens om att rätten till arbete utifrån egna förutsättningar borde 

prioriteras högre. Vissa personliga ombud arbetade ganska mycket med att försöka hitta 

meningsfulla arbeten till dessa personer och de hade lyckats ganska bra, men efterlyste ett 

bättre samarbete med andra berörda myndigheter. Det verkar som att alla är rädda att gå in på 

andras områden. En av de psykiskt funktionshindrade berättar; ”När försäkringskassan tittar 

på gamla papper, skriver de, går ej att rehabilitera, poff så är du borta”. 

Inom en av föreningarna anses att en av medlemmarna borde vara berättigad till LSS-

insatser men personen har vid ansökan fått avslag på den begärda insatsen. En av 

intresseorganisationerna kommer att ta strid för att deras medlemmar ska få laglig rätt till 

LSS-insatser. Från intresseföreningens sida har man kopplat in en förbundsjurist som ska 

granska fallet och överklaga beslutet. Representanten framförde också kritik mot 

personkretsindelningen och uttryckte sig på följande sätt; ”I föreningen vill vi att det ska 

finnas en fjärde punkt i personkretsen som ska tydliggöra att psykiskt funktionshindrade får 

tillgång till LSS-insatserna”. Vidare finns det inget skäl till att ha dem och personindelningen 

har tillkommit av ekonomiska skäl tycker ett personligt ombud. Det finns stora skillnader 

mellan kommuner ifråga om beviljande av insatser, en del har insatser medan andra med 

liknande hjälpbehov inte har fått beviljat insatser. 
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Ett av de personliga ombuden säger; ”Som lagen är upplagd beviljas besluten om LSS-

insatser godtryckligt och det leder till att man särbehandlar människor med psykiska 

funktionshinder”.   

 

Samverkan  

Kritik framförs från intervjupersoner som har varit med från början när psykiatrireformen 

genomfördes. En representant för en intresseorganisation anser att hemkommunen satt på sina 

höga hästar när psykiatrireformen genomfördes och säger;  

 
”Institutionerna revs utan att det som skulle komma efter hade 
byggts och kommunen var allt för stolt att ta emot någonting från 
psykiatrin av deras erfarenhet och kunskaper”.   
 

Detta var enligt intervjupersonen sorgligt, hade kunskaperna blandats genom att det bästa 

tagits från varje huvudman hade det i dag troligtvis varit ett bättre samarbete mellan 

huvudmännen. En del av intervjupersonerna ansåg att samverkan fungerar bra längst ner i 

organisationen, men samverkan är svår och det får inte kosta pengar eller ta tid, annars är det 

fritt att samverka. Samtliga intervjupersoner tycker att det är besvärligt med två huvudmän 

och överhuvudtaget finns det åsikter om att det förekommer stridigheter på högre plan om 

vem som ska göra vad. Ett av de personliga ombuden uttrycker sig på detta sätt;  

 

    ”Man kunde önska att samarbetet var bättre, kostnadseffektivt skulle det 
kanske vara billigare att man gjorde den där lilla fjärten åt någon. I 
längden skulle det kanske löna sig, men organisationerna är så slimmade. 
Får inte göra någonting som kanske skulle kunna vara någon annans 
skyldighet. Det är här oftast de människor vi möter hamnar mellan stolarna. 
De hamnar i ett gråzonsland där ingen egentligen vill göra något, man 
önskar väl att någon annan tar vid och gör det”. 

 

Flera av intervjupersonerna sitter med i samverkansgrupper och anser att deltagarna i gruppen 

förstår varandra, men i verkligheten är teori och praxis två olika ting. En representant från en 

intresseorganisation påpekar; ”Vi är väldigt överens på mötena, men sedan vet jag inte om det 

händer så mycket”.  Men samtliga intervjudeltagare tycker trots detta att dessa träffar är 

viktiga och att intentionen är bra.  

En LSS-handläggare tycker att människor bollas mellan landstinget och kommunen. Det 

har hänt att intervjupersonen har blivit kallad till sjukhuset för att träffa och bedöma vilka 

insatser en person ska ha. När intervjupersonen anlände till sjukhuset fanns det redan 

människor som satt och väntade på henne för en vårdplanering gällande den aktuella 
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patienten, utan att hon blivit informerad om detta i förväg. ”Jag kan ju inte veta vilka insatser 

som kan vara aktuella innan jag träffat patienten.” En annan LSS-handläggare upplever att 

det är biståndshandläggare som kontaktas i första hand från psykiatrins sida. Det är inte 

naturligt för psykiatrin att tänka på LSS-handläggaren om det inte sedan tidigare finns 

kontakt. Handläggaren anser också att samverkan fungerar bra med psykiatrin, men att det är 

ett känsligt kapitel när det gäller landstinget, de känner inte att landstinget vill ta sitt ansvar 

och samarbeta. Det har blivit sämre de sista åren och det är ingen som håller i trådarna. Så fort 

det blir kris inom landstinget hör de av sig till kommunen när det är frågan om ett akut ärende 

som till exempel boende eller liknande påpekar handläggaren och säger att de får höra 

följande; ”Nu måste ni ordna det här, det är erat problem”. 

En av de psykiskt funktionshindrade berättar att de blir inlagda något dygn och sedan 

utslängda. Vidare berättar vederbörande om ett sjukhusbesök, då han åkte dit för att få hjälp. 

Vid ankomsten till sjukhuset skulle han få hjälp av en specialist och den enskilde brukaren 

beskriver följande; ”Specialisten kom och gav en spruta och sa sedan, nu är du frisk och kan 

åka hem”. Gemensamt för alla brukarna med psykiska funktionshinder är känslan att ingen 

bryr sig om dem och tar dem på allvar, ingen gör en uppföljning och bryr sig om hur de ska 

klara av sin situation hemma. Individuell plan hade ingen av dem någon kännedom om och att 

det är en rättighet som de själva måste ansöka om. En representant från en av 

intresseorganisationerna ansåg att när kommunerna hade det sämre ekonomiskt och var 

tvungna att göra ekonomiska indragningar var det ofta gruppen psykiskt funktionshindrade 

som det sparades på. Endast i en av kommunerna har LSS-handläggare känt av sparkrav. 

Vissa chefer har ifrågasatt deras beslut under den sista tiden, vilket inte har gjorts tidigare och 

intervjupersonen säger följande; ”De kan bero på vad för sorts chefer som är inblandade, de 

sista åren har våra beslut ifrågasatts”. Andra LSS-handläggare och samtliga personliga 

ombud hade inte märkt av några indragningar eller sparkrav i sina verksamheter.  

 

 

 

 

 

 



 28

Diskussion 
De tragedier som har hänt den sista tiden där personer med stora psykiska problem har varit 

inblandade har medfört att människor med psykiska funktionshinder har kommit i 

blickpunkten. Uppmärksamhet i massmedia om våldsdåd där psykiskt sjuka har varit 

inblandade har också medfört att det finns en stor rädsla hos psykiskt funktionshindrade att 

detta ska göra att de blir straffade. Vår förhoppning är att denna uppmärksamhet kommer att 

medföra att politiker och andra berörda myndigheter tvingas ta dessa problem på allvar och att 

samarbetet kring personer med psykiska funktionshinder kommer att förbättrats också inom 

landsting och kommun. Denna grupp av människor hamnar i en gråzon där ingen tar ansvar 

för dem och detta leder till en särbehandling. En bidragande orsak till det kan vara att 

samarbetet mellan huvudmännen inte fungerar på ett tillfredställande sätt.   Många psykiskt 

funktionshindrade undrar om det är värt besväret att ansöka om insatser eller begära hjälp. 

Någonstans måste man bestämma färdriktning och hur man ska samarbeta i framtiden istället 

för att skylla på andra eller brister på resurser. Även om det innebär att hamna i varandras 

kompetensområden är huvudsaken att det görs och att det fungerar bra för den enskilde. 

Psykiskt funktionshindrade upplever att hjälp sätts in för sent och det medför att 

funktionsnedsättningarna blir större och perioden för tillfrisknande blir längre. Upplevelsen 

att ingen tar sig tid utan i stället ger mediciner för den sjukdom de har och sedan mediciner 

mot biverkningar i stället för att lyssna på dem är skrämmande. Att bollas mellan olika 

myndighetspersoner gör att det är svårt att bygga upp ett förtroende som är bland det 

viktigaste när det gäller förutsättningen att tillfriskna. Att bli frisk och att leva som alla andra i 

samhället är det viktigaste målet för dessa människor. Vår uppfattning är att väl fungerande 

insatser ute i samhället kan innebära besparingar av höga kostnader för samhället i form av 

minskat behov av hälso- och sjukvård eller sociala insatser.  

Att erkänna människor medborgliga rättigheter är lovvärda mål och syften, men det har 

visat sig att sociala problemställningar inte alltid blir lösta genom en lagstiftning. LSS är en 

rättighetslagstiftning som tillkom för att människor med svåra funktionshinder skulle få 

jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet som alla andra 

samhällsmedborgare. Vissa kommuner är ”generösare” medan andra anser att det inte är lika 

viktigt att ge insatser enligt gällande lagstiftning. Stämmer det att kommunerna beslutar efter 

eget godtycke kan man fråga sig vilket rättsligt värde de lagar har som reglerar kommunernas 

verksamhet och skyldigheter till sina medborgare. De demokratiska grundvalarna i vårt 

statsskick sätts ju ur spel om medborgarna inte har samma rättigheter och likvärdighet inför 

lagen. LSS-lagstiftningen ska beviljas på samma grunder var man än bor i Sverige. 
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Kommunerna måste ta sitt ansvar och det får inte vara så att LSS-handläggarna tvingas följa 

kommunala riktlinjer som är allt för snäva och inte räcker till för att fatta lagliga beslut. Vi 

anser att det behövs en översyn när det gäller LSS-lagstiftningen. I den tredje punkten behövs 

ett förtydligande som möjliggör att psykiskt funktionshindrade får personkretstillhörighet och 

därmed tillgång till dessa insatser. 

Vi ser en stor fara i att sysselsättningen för psykiskt funktionshindrade inte är reglerad 

enligt lag. Vår uppfattning är att det borde införas en sysselsättningsgaranti i LSS för psykiskt 

funktionshindrade på samma sätt som för persongrupp ett och två. Det är ingen hemlighet att 

de flesta kommuner har en dålig ekonomi och någonstans måste besparningarna göras och 

därmed kan sysselsättning som erbjuds enligt SoL för psykiskt funktionshindrade riskera att 

hamna i farozonen. 

Insatser inom social omsorg för psykiskt funktionshindrade ute i kommunerna ställer krav 

på kunskapsmässig kompetens hos personal som kommer i kontakt med personer som har 

funktionsnedsättningar som orsakas av psykiska besvär. Vi anser att kommunerna inom detta 

område behöver genomföra satsningar på utbildning och fortbildning. Även en utvärdering av 

de mest berörda utbildningarna på universitet och högskolor skulle vara önskvärd när det 

gäller kunskapsnivån på utbildning om psykiska funktionsnedsättningar och dess 

konsekvenser.   

Vissa kommuner har personliga ombud som ska hjälpa psykiskt funktionshindrade att 

tillvarata sina rättigheter. Tilltron är stor till att de personliga ombuden ska kunna skapa större 

förutsättningar som medför att psykiskt funktionshindrade får insatser de är berättigade till 

och att samarbetet med olika myndighetspersoner ska fungera bättre. I de kommuner som haft 

personliga ombud en längre tid verkade det som om de kommit en bit längre när det gäller 

samarbetet, men fortfarande saknas en hel del. Risken kan finnas att kommunerna lägger över 

informationsskyldigheten helt på personliga ombud när det gäller insatser och rättigheter för 

psykiskt funktionshindrade.  

 Det framkom även i intervjun med de psykiskt funktionshindrade att de var ovetande om 

den rättighet i form av individuell plan som de har rätt till. Enligt vår åsikt har kommunen i 

denna fråga brustit i sin informationsskyldighet. Att dessa personer själv måste fråga efter en 

individuell plan och orka ta initiativ till det verkar inte rimligt när de kan ha stora problem 

med att ta egna initiativ.  

Det skulle också vara värdefullt att bedriva forskning om hur kunskapsbilden ser ut hos 

myndighetspersoner som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade. Hamnar psykiskt 

funktionshindrade i ett ”sjukdomsfack” eller skiljer myndighetspersoner mellan sjukdom och 
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funktionshinder? Finns det tillräckliga kunskaper om funktionshindret och vilka behov detta 

kan medföra för individen? Forskning på en samlad bild med betoning på psykiskt 

funktionshindrades egna upplevelser på sina levnadsförhållanden, livskvalitet, livsvillkor och 

hur olika samhällsinsatser påverkar deras liv är stort. För att få tillgång till LSS-insatser krävs 

starka och aktiva individer. Troligtvis är det så att individens eget ansvar missgynnar psykiskt 

funktionshindrade som många gånger har svårt att ta egna initiativ.  

Slutligen hoppas vi att berörda myndigheter och politiker tar sitt ansvar och försöker 

förbättra livssituationen för psykiskt funktionshindrade.  
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Luleå Tekniska Universitet  
Institutionen för hälsovetenskap    Bilaga 1 
Sociala omsorgsprogrammet 
 
   Till LSS-handläggare,  

personliga ombud, 
representanter för Riks-IFS och RSMH 
 
 
 
 

Förfrågan om deltagande i en intervju. 
 
Vi är tre studenter på Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet som läser 
på sociala omsorgsprogrammet i Boden. Vi har påbörjat vårt examensarbete och syftet med 
studien är att undersöka varför färre psykiska funktionshindrade får insatser enligt LSS än 
som beräknades. När LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) antogs 
1993, förutsågs att många personer med psykiska funktionshinder skulle få möjlighet att få 
sina behov tillgodosedda genom LSS-insatser. Fortfarande, efter att lagen har gällt i 10 år har 
det visat sig att det är ett fåtal som får dessa insatser. Vår förhoppning är att kunna utföra 
personliga intervjuer med ett antal LSS-handläggare, representanter från 
intresseorganisationer och personliga ombud i Boden, Luleå och Piteå kommun. Vi hoppas på 
ditt deltagande i en intervju.  
 
Intervjuerna kommer att bandas och endast avlyssnas och sammanställas av oss tre studenter. 
Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att varken 
namn på kommunen eller intervjupersoner kommer att uppges. Deltagandet i intervjuerna är 
frivilligt och får avbrytas om så önskas. 
 
Vi kommer att kontakta dig per telefon inom de närmaste dagarna för att bestämma tid och 
plats för en eventuell intervju. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme att genomföra. 
Resultatet av vår studie kommer att finnas tillgänglig i form av en rapport vid Institutionen för 
hälsovetenskap i Boden år 2004.   
 
 
Vid eventuella frågor och synpunkter kan ni kontakta oss per telefon.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anne Holmström tel: 0920-261821 
Berbir Teljigovic tel: 0739-069357 
Ann-Britt Winsa tel:0920-266146 
 
 
 
Vetenskaplig handledare: 
Lena Widerlund 
Institutionen för hälsovetenskap  
Luleå Tekniska Universitet   
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Forskningsfrågor     Bilaga 2 

 
Beskriv situationen för psykiskt funktionshindrades möjligheter att få sina LSS-insatser? 
 
Vilka förändringar anser du skulle behöva göras i LSS-lagstiftningen för att fler psykiskt 
funktionshindrade skulle kunna tillhöra personkretsen? 
 
Anser psykiskt funktionshindrade enligt din mening att deras behov blir tillgodosedda på ett 
tillfredställande sätt?   
 
Hur anser du att er kommun uppfyller rätten till LSS-insatser för psykiskt funktionshindrade? 
 
Fungerar samverkan mellan olika instanser när det gäller samarbetet för att tillgodose den 
psykiskt funktionshindrades behov och vad kan man göra för att förbättra det? 
 
Hur ser ni på det delade huvudmannaskapet mellan kommun och landsting när det gäller att 
förbättra individens hela livssituation?   
 
Vad tror du att det beror på att färre psykiskt funktionshindrade får insatser än vad som 
beräknades! 
 
 

 


