
 

   

 

        

 

STÄLLNINGSTAGANDE kring AVLÖSARSERVICE 

- Insatsen Avlösarservice i hemmet § 9p. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bakgrund 

Paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Lika Unika, tillsammans med 

Unga med synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade och DHR har med 

anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och 

LSS (Dir 2016:40), organiserat en arbetsgrupp. Gruppen består av representanter från 

en bredd av den svenska funktionshindersrörelsen, som parallellt med den statliga 

översynen kommer att bedriva en löpande rapportering av angelägna frågor som rör 

LSS. 

 

Funktionsrätt Sverige respektive Lika Unika har experter i den statliga utredningen. 

Som enda representanter för mottagare av LSS-insatser, är de utsedda att 

representera alla förbundsmedlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att 

kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla. 

 

Vår ambition är att i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare 

inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen för 

LSS. 

 

Vi lämnar härmed följande ställningstagande avseende insatsen Avlösarservice i 

hemmet LSS § 9 p. 5. 

 

Avlösarservice i hemmet enligt 9 § p. 5 

Insatsen avlösarservice innebär att en annan person tillfälligt övertar 

omvårdnaden av ett barn eller en vuxen person med 

funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. 

Avlösarservice ska kunna användas både som en regelbunden insats 

och vid oförutsedda situationer. 
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2. Principiella utgångspunkter  

Vårt ställningstagande utgår från följande principiella utgångspunkter vilka baseras 

på gällande lagar och konventioner. 

 

LSS, Lag om stöd och service till viss funktionshindrade 

LSS, (1993:387) fastställer i 5 § att verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av 

lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen 

föreskriver vidare i 6 § att verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet 

och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt 

och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 

medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 men har redan en stark ställning då 

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen år 1990, vilket 

förpliktar. I artikel 23 stadgas att konventionsstaterna erkänner att ett barn med en 

funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 

förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör 

barnets aktiva deltagande i samhället.  

 

I artikel 23 (2) tillerkänns barn med funktionsnedsättningar en rätt till särskild 

omvårdnad och konventionsstaterna ska, inom ramen för tillgängliga resurser, 

säkerställa att barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd 

som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller 

förhållandena hos andra som tar hand om barnet. Stödet som barnet har rätt till ska 

enligt artikel 23 (3) säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och erhåller 

utbildning av god kvalitet. Konventionsstaterna bör erkänna principen om lika rätt 

till grundskole-, gymnasie-, och akademisk utbildning för barn med 

funktionsnedsättningar. Enligt artikel 23 har barn med funktionsnedsättningar lika 

rätt till bästa uppnåeliga standard på fysisk och psykisk hälsa och 

konventionsstaterna är skyldiga att förse barnen med de hjälpmedel som behövs för 

att de ska kunna förverkliga sina rättigheter.1  

 

 

                                                           
1 Barnkonventionen 
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Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

UNCRPD, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som 

Sverige tillträdde genom riksdagsbeslut i december 2008 2, fastställer i artikel 19 

rätten att leva självständigt och att delta i samhället.  

 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning 

att leva i samhället med samma valmöjligheter som andra personer och ska vidta 

effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med 

funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och 

deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att:  

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och 

var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i 

särskilda boendeformer,  

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av 

samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. 

sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i 

samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället.  

 

Konventionen fastställer i artikel 20 rätten till personlig rörlighet. 

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig 

rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. 

genom att:  

 

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt 

och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,  

 

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av 

kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom 

att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad.  

 

Slutsatser 

Sverige har höga ambitioner att tillgängliggöra en anständig livsmiljö där alla 

människor har samma grundläggande rättigheter att leva ett gott liv under egen 

frihet. Flera av dessa grundläggande principer manifesteras i internationella 

konventioner samt fastslås tydligt i flera nationella lagar. Sverige har dessutom ett 

historiskt arv att förvalta genom att vara ett av de första länder som på allvar 

                                                           
2 Prop 2008/09:28 
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uppmärksammade under vilka omständigheter personer med olika funktions-

nedsättningar levde i stora institutionsmiljöer. Genom normaliseringsprincipen, 

d.v.s. att kunna leva som andra i fråga om mänskligt värde, levnadsvillkor och 

meningsfullhet, påbörjades ett reformarbete som Sverige som nation har all 

anledning att vara stolt över. LSS har konstruerats som en rättighetslag vilken ska 

tillförsäkra de individer som omfattas relevanta insatser. Eftersom lagen syftar till att 

säkerställa de individuella behoven så måste utgångspunkten vara att lagen ska 

tillämpas utifrån den enskildes behov.  

 

Under senare år har den faktiska rättstillämpningen av LSS, inklusive 9 § 5 om 

avlösarservice, inneburit att lagens grundläggande intentioner urholkats, med tydligt 

negativa konsekvenser för de personer som omfattas av lagen. I det fall lagen inte 

tillförsäkrar berörda individer de rättigheter som lagen syftar till att garantera, så kan 

man konstatera att lagens mening inte följs. Det är också viktigt att notera att 

Sveriges tillträdande av konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning inte medger lagändringar som på något sätt försvagar redan 

lagstadgade rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

 

Vi anser att den grundläggande intentionen i LSS måste värnas och förstärkas i dess 

utformning och tillämpning. Vad avser insatsen avlösarservice så har den försämrats 

under de senaste åren till men för den enskilde. Här krävs en särskild översyn i syfte 

att säkerställa lagens mening och återställa en förutsägbar insats av god kvalitet. 

 

3. En tillbakablick 

LSS bygger på en idéhistorisk grund som utgår ifrån centrala begrepp som 

normaliseringsprincipen och integrering, vilka blev vägledande på 1960 och 1970-

talet. Dessa begrepp är direkt kopplade till insatsen avlösarservice. 

Normaliseringsprincipen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ges 

möjlighet att leva som andra, exempelvis gällande ekonomisk standard, 

vardagssysslor och förändringar i livets alla olika faser. Begreppet integrering lyfter 

rätten för personer med funktionsnedsättning till delaktighet i samhällslivet som 

andra medborgare – en rättighet som tidigare varit obefintlig då man historiskt sett 

betraktade personer med funktionsnedsättning som patienter som hörde hemma på 

vårdinstitution.  

 

I förarbetena till LSS beskrivs insatsen avlösarservice på följande sätt. ”Med 

avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet, dvs. att en person 

tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. (…) Föräldrar 

till funktionshindrade barn behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av 

eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara 
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en förutsättning för att föräldrarna skall kunna ägna sig åt det funktionshindrade 

barnets syskon eller för att kunna resa bort. (…) Avlösning bör kunna ges både som 

en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Jag anser att den bör 

vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.” Insatsen kan 

även omfatta vuxna personer med funktionshinder som bor hos sina föräldrar och 

vårdas av anhöriga. ”De anhöriga gör ofta stora och tunga vårdinsatsser och behöver 

avlösning för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter.”3   

 

I förarbetena uttalas vidare att stöd ska ges och utformas i samverkan med den 

berörde och, när denne är underårig, med vårdnadshavare.4 Centrala begrepp i 

förarbetena till LSS är valfrihet, självbestämmande, kontinuitet och integritet. LSS har 

ett uttryckligt barnperspektiv, hela familjen ska kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. Föräldrar ska enligt lagstiftarens intentioner kunna ha kvar sitt 

förvärvsarbete och ha samma möjligheter som andra familjer att ha kvar sina vänner 

och intressen utanför hemmet. Principen om kontinuitet innebär att föräldrar och 

barn, d.v.s. familjen som helhet ska kunna känna trygghet och säkerhet att stödet 

plötsligt inte upphör eller förändras.  

 

 

4. Insatsens kärna 

De flesta barn- och ungdomar med funktionsnedsättning bor idag i sina föräldrahem 

samtidigt som de allra flesta föräldrar idag förvärvsarbetar utanför hemmet. 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har ofta ett tidskrävande och 

omfattande vårdarbete och kan ha ett stort behov av stöd för att orka med sin 

vardag. Insatsen avlösarservice har stor betydelse för att ge anhöriga avlösning i 

omvårdnadsarbetet. Insatsen behöver anpassas till anhörigas behov och utformas så 

flexibelt som möjligt för att ge anhöriga rätt stöd vid rätt tid. Andra betydelsefulla 

faktorer för insatsen är kvalitén på stödet, inflytande över stödets utformning och 

stödets varaktighet. 

 

Insatsen avlösarservice har inte varit föremål för prövning av domstol i någon större 

utsträckning.  Nedan påvisas dock att insatsen har drabbats av begränsningar under 

senare år.  

 

 

 

 

                                                           
3 Prop 1992/93: 159 sid. 76 
4 Prop. 1992/93:159 s. 171 
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5. Nuläge 
 

Begränsande riktlinjer 

Över tid har olika begränsningar i insatsen avlösarservice skett. Det handlar bland 

annat om tidsbegränsning av beslut och begränsningar av innehållet i insatsen.  

 

Nuläge: Socialstyrelsen konstaterar att insatsen avlösarservice i hemmet inte är 

likvärdig i hela landet. I en rapport noterade man att 57 % av landets kommuner 

hade riktlinjer för insatsen avlösarservice.5 Själva skrivelsen att insatsen ska ges ”i 

hemmet” har medfört att många kommuner infört begränsningar av insatsen trots att 

skrivelsen ”i hemmet” inte har något egentligt begränsande syfte, utan är avsett att 

vara en avgränsning mot insatsen korttidsvistelse. Kartläggningen visade att 

kommunerna har olika tolkningar av vad som avses med avlösarservice i det egna 

hemmet. I vissa kommuner är tillämpningen sådan att avlösning endast får ske i 

hemmet, i andra kommuner ges insatsen med utgångspunkt från hemmet. 

Ytterligare riktlinjer kan handla om åldersbegränsningar samt vad den som blir 

avlöst får och inte får göra samt vad avlösaren får och inte får göra. Det kan handla 

om att avlösaren inte får utföra t.ex. hushållsarbete. Cirka 80 % av landets kommuner 

tidsbegränsar beslut om insatsen avlösarservice. Som skäl anges att 

tidsbegränsningen beror på att det främst är barn som beviljas insatsen och att 

behoven därför kan förändras över tid.6 Andra riktlinjer kan också handla om 

schabloner som t.ex. antal timmar per tillfälle istället för att man utgår ifrån den 

enskildes individuella behov. Behoven hos varje enskild familj är ofta komplexa och 

låter sig inte beskrivas i schabloner eller typfall. Dessa riktlinjer strider därför mot 

lagens intentioner 

 

Analys: Det finns inte något stöd i lagstiftningen för generella begränsningar av 

avlösarservice till exempelvis ett visst antal timmar eller tillfällen. Det är den 

specifika situationen och behovet som ska vara avgörande för hur insatsen ska 

utformas. Socialstyrelsen bedömde i sin rapport ”Kartläggning och analys av vissa 

insatser enligt LSS” att kommunerna borde stärka individperspektivet i 

avlösarservice. Insatsen är tänkt att vara ett stöd både för den enskilde och för 

familjen. Socialstyrelsens kartläggning visar dock att avgränsningarna i 

kommunernas riktlinjer många gånger är för omfattande och att insatsen därför 

riskerar att inte uppfylla sitt syfte.  Om kommunala riktlinjer omfattar avgränsningar 

och är formulerade så att de riskerar att bli styrande, uppstår en uppenbar risk att 

kommunerna inte gör en individuell bedömning av den enskildes behov. I det fall 

                                                           
5 Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. 
6 Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. 
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kommunala riktlinjer upprättas på detta område så måste dessa vara förenliga med 

lagtext, förarbeten och rättspraxis.  

 

Ej verkställda beslut 

Nuläget: I IVO:s årliga genomgång av kommunernas inrapportering av ej verkställda 

beslut finner man att medianväntetiden för insatsen avlösarservice 2017 uppgår till 

sex månader.7 En väntetid som är orimligt lång för en familj i behov av stöd.  

 

Kommunerna är skyldiga att inom skälig tid verkställa sina beslut om insatser enligt 

LSS. Om en kommun inte har verkställt ett beslut enligt LSS inom tre månader ska 

kommunen rapportera detta till IVO. IVO har gjort en uppföljning av denna  

 

Rapporteringsskyldigheten infördes den 1 juli 2008 i lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet var att minska problemen med att 

personer som erhållit ett positivt beslut inte fått sin insats verkställd inom skälig tid. 

Den införda lagstiftningen om rapporteringsskyldighet har lett till en större 

medvetenhet i kommunerna om rättighetslagstiftningen och om behovet av 

planering och uppföljning av beslutade insatser. Detta var också en av avsikterna 

med att införa rapporteringsskyldigheten. Denna medvetenhet har dock inte 

undanröjt svårigheterna att verkställa beslut. För insatsen avlösarservice handlar det 

till stor del om att rekrytera och matcha individer. Kommunerna är beroende av 

insatser från det civila samhället och vid insatsen avlösarservice handlar det till stor 

del att hitta rätt person för uppdraget. Det är därför viktigt att kommunerna arbetar 

aktivt med att utveckla ett effektivt förhållningssätt med tydlig koppling till LSS 

övergripande syfte och mål.  

 

Enligt statistik från Socialstyrelsen ökade antalet personer som fick insatsen 

avlösarservice under knappt tio år, från 3 400 år 2007 till 3 800 personer 2016.8 Denna 

marginella ökning under ett decennium kan bero på flera olika faktorer men den 

övergripande orsaken är sannolikt att det blivit svårare att få adekvat stöd för barn 

och familjer enligt LSS. Statistiken visar dock inte hur många individer som sökt men 

fått avslag, det vill säga siffrorna visar inte behovet av avlösarservice eller hur många 

som kanske uppmanas att inte söka insatsen med hänvisning till gällande riktlinjer.  

 

 

Omvänd presumtion  

LSS har en stark betoning på individens inflytande och det är den enskilde som äger 

behoven. I dagsläget tar myndigheter och domstolar sig själva rätten till 

                                                           
7 www.ivo.se/om-ivo/statistik/ej-verkstallda-beslut 
8 Registret över insatser enligt LSS, Socialstyrelsen 
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tolkningsföreträde för den enskilde individen istället för att det som i övriga 

samhället normalt bestäms av individen själv. Det är alltid den enskilde som äger 

behoven. 

 

Vi anser att den enskildes tolkningsföreträde måste göras så pass stark att omvänd 

presumtion formuleras i lagtexten. Det vill säga att det måste föreligga starka skäl för 

att inte utgå från den enskildes tolkning av sitt behov av avlösarservice. 

 

Utredningsförslag om avlösarservice 

Vi instämmer med utredningen att avlösarservice fyller en viktig funktion för de som 

ger omfattande omsorg till närstående och insatsen kan bidra till att förebygga ohälsa 

för dessa. Benämningen avlösarservice i hemmet har medfört en begränsning av 

insatsen till hemmet på ett sätt som inte varit avsikten. Denna begränsning är till 

betydande men för de berättigade eftersom insatsen inte blir så flexibel så som det 

ursprungligen var tänkt. Undertecknade instämmer därför med utredningens förslag 

att insatsen avlösarservice i hemmet ska heta ”avlösarservice”. Det nya namnet 

skapar ett förtydligande av att insatsen inte endast kan ges i hemmet.  

 

6. Slutsatser kring avlösarservice 

 

Utifrån detta ställningstagande vill vi framföra följande:  

 

Framtidsvision 

Vi anser att insatsen avlösarservice är en självklar insats för den som upplever sig ha 

ett behov av avlösning där insatsens innehåll ska utgå från lagens intentioner.  

 

Avslutningsvis vill vi betona att insatsen avlösarservice är en förhållandevis liten 

insats i LSS, men med mycket stor betydelse för den enskilde och dess familj. För 

många föräldrar är den avgörande för huruvida man kan klara av sitt vardagliga liv 

med jobb och andra åtaganden. Mot bakgrund av att lagstiftningens intentioner 

urholkats över tid, ser vi ett behov av att man förtydligar lagstiftningen så att lagens 

ursprungliga syfte kan säkerställas framgent. 

 

På en övergripande politisk nivå finns det ett arv att förvalta, en ursprunglig vilja 

och intention. När denna grundläggande ambition möter dagens verklighet, ekonomi 

och resursbrist så ser vi en tydlig skevhet i den praktiska tillämpningen. Gapet 

mellan grundläggande självklarheter, med bred folklig förankring, och den bistra 

verkligheten för enskilda individer med behov av delaktighet, blir allt större. Låt oss 
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ta lärdom av funktionshindersrörelsens erfarenheter för att sluta gapet och 

säkerställa en långsiktigt god insats till gagn för samhället som helhet. 

 

Funktionshindersrörelsens arbetsgrupp har arbetat parallellt med regeringens 

översyn av den statliga assistansersättningen och LSS. 

 

Funktionsrätt Sverige 

Lika Unika 

Förbundet Unga Rörelsehindrade 

Neuroförbundet 


